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 12. ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

สรุปสาระสาํคญัของสัญญา 

1 บริษัทฯ  

สัญญา คู่ สัญญา 

(1) สญัญาซือ้ขายนํา้ประปา การประปาสว่นภมิูภาค 

(2) สมัปทานประกอบกิจการประปา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(3) สญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตจําหน่ายและให้บริการ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากดั 

 

1.1 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซือ้ขายนํา้ประปา (Water Purchase and Sale Agreement) และ

บันทกึข้อตกลงที่เก่ียวข้อง 

คู่ สัญญา  :    การประปาสว่นภมิูภาค (“กปภ.”) และ  

   บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)   

   (เดิมช่ือ บริษัท วีเคซีเอส (ประเทศไทย) จํากดั) 

วันที่ลงนามในสัญญา  :   21 กนัยายน 2543 แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2551 

ระยะเวลาตามสัญญา :   30 ปี นบัจากวนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปา คือวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 

คาํจาํกัดความที่สาํคัญ  

ผู้ซือ้  : การประปาส่วนภมิูภาค ซึ่งจดัตัง้โดยพระราชบญัญัติการประปาส่วนภมิูภาค 

พ.ศ. 2522 หรือผู้สืบสิทธิหรือผู้ รับโอนเป็นครัง้คราว 

ผู้ขาย  : บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) หรือผู้สืบสิทธิของผู้ขาย 

“ระบบผลิตนํา้ประปา”   : ระบบที่ประกอบกนัเพ่ือผลิตนํา้ประปา รวมถึงท่ีดิน อาคาร สิ่งปลกูสร้างโรงงาน

และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ ขายจะดําเนินการก่อสร้างขึน้และจดัหาเพ่ือใช้

ในการผลิตนํา้ประปาและส่งนํา้ประปาไปยงัจดุรับส่งนํา้ประปา โดยระบบผลิต

นํา้ประปาจะประกอบไปด้วย (1) ระบบการสูบนํา้ดิบ (2) โรงงานผลิต

นํา้ประปา และ (3) ระบบสง่นํา้ประปา 

โรงงานผลิตนํา้ประปา  : โรงงานผลิตนํา้ประปา รวมถึง อาคาร สิ่งปลูกสร้างโรงงานและเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ผลิตนํา้ประปาเพ่ือส่งเข้าไปยังระบบส่งนํา้ประปา รวมทัง้

ที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของโรงงานผลิตนํา้ประปา 

“ระบบสง่นํา้ประปา”  : ระบบซึง่ใช้ในการสง่นํา้ประปาท่ีผลิตแล้วจากโรงงานผลิตนํา้ประปาไปยงัระบบ

จ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคระบบดงักลา่วให้รวมความถึงที่ดิน อาคาร สิ่งปลกู

สร้าง โรงงาน ท่อประธานท่ีเก็บนํา้และอุปกรณ์ที่ทําให้ผู้ ขายสามารถส่ง

นํา้ประปาได้ 
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“ระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่

ผู้บริโภค” 

 : ระบบจ่ายนํา้ประปาจากระบบส่งนํา้ประปา ณ จุดรับส่งนํา้ประปาไปยังพืน้ที่

ความต้องการนํา้ตามทีกํ่าหนดไว้ในสญัญา 

“ระบบรับนํา้ประปาของ

ผู้บริโภค” 

 : อุปกรณ์และวสัดุท่ีผู้ ซือ้จะได้ติดตัง้เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถรับนํา้ประปาจาก

ระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภค 

จดุรับสง่นํา้ประปา  : จดุบริเวณทอ่นํา้ออกของแหลง่เก็บนํา้ประปาที่อยู่ภายในอาณาเขตที่ดินอนัเป็น

บริเวณที่ตัง้แหล่งเก็บนํา้ประปา ซึ่งเป็นจดุที่ระบบส่งนํา้ประปาและระบบจ่าย

นํา้ประปาให้แก่ผู้ บริโภคได้เช่ือมต่อกัน และเป็นจุดสําหรับติดตัง้มาตรวัด

นํา้ประปาตามหลกัที่กําหนดไว้ 

ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้อง

ซือ้ 

 : ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําซึ่งวัดเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวันที่ผู้ ซือ้จะต้องซือ้จาก

ผู้ขาย 

ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีผู้ขาย

จะต้องจดัสง่ใหผู้ซือ้ 

 : ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ในขณะนัน้ บวกด้วยร้อยละ 7  ของปริมาณ

นํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ในขณะนัน้ หรือบวกด้วยปริมาณนํา้ประปาจํานวน 

20,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั แล้วแตอ่ย่างใดจะต่ํากวา่ 

วัตถุประสงค์ของสัญญา 

 กปภ. มีความประสงค์ให้บริษัทฯ ผลิตนํา้ประปาเพ่ือขายให้แก่ กปภ. ในบางพืน้ที่ของจงัหวดันครปฐม และจงัหวดั

สมทุรสาครเพ่ือทดแทนระบบผลิตนํา้ประปาจากบ่อบาดาลของ กปภ. และเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตนํา้ประปาให้เพียงพอต่อ

การต้องการของผู้บริโภค โดย กปภ.จะซือ้นํา้ประปาจากบริษัทฯ เพ่ือส่งเข้าสู่ระบบรับนํา้ประปาของผู้บริโภคเพ่ือขายให้แก่

ผู้บริโภคอีกต่อหนึ่ง และบริษัทฯ ตกลงท่ีจะเป็นผู้ ก่อสร้างระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคเอง ซึ่งบริษัทฯ ตกลงจะเป็นผู้

ลงทุนและรับผิดชอบในผลกําไรขาดทุนทัง้หมดแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ระบบผลิตนํา้ประปาและระบบจ่ายนํา้ประปาเป็น

กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ ซึง่ไมต้่องโอนไปยงักปภ. แตอ่ย่างใด 

สทิธิและหน้าที่ของคู่ สัญญา 

(1) บริษัทฯ มีภาระผูกพันท่ีจะต้องออกแบบ ก่อสร้าง และบํารุงรักษาระบบผลิตนํา้ประปาและระบบจ่าย

นํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ กปภ. โดยการสูบนํา้จากแหล่งนํา้ดิบมาใช้ใน

ขบวนการผลิต รวมทัง้จัดหาเงินทุน เป็นเจ้าของ ดําเนินการ บํารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ

ดงักล่าวทัง้สองระบบเพ่ือบําบดันํา้ดิบท่ีสบูให้เป็นนํา้ประปาตามมาตรฐานท่ีกําหนดและขายให้แก่ กปภ.

ตามสญัญานี ้โดย กปภ.จะให้ความร่วมมือและสนบัสนนุให้บริษัทฯ สามารถดําเนินงานและสามารถใช้สิทธิ

ประโยชน์ของบริษัทฯ ตามสญัญานีไ้ด้โดยปราศจากการขดัขวางหรือภาระติดพนัและ กปภ. จะไม่ดําเนิน

กิจกรรมใดๆ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยบคุคลภายนอกอนัจะขดัขวางหรือเป็นอปุสรรคต่อการผลิตนํา้ประปา

หรือการใช้สิทธิของบริษัทฯ ตามสัญญานี ้โดยบริษัทฯ จะดําเนินงานด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของ

บริษัทฯ เอง เว้นแตส่ญัญาจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืนโดยท่ีจะไมเ่รียกร้องขอหลกัประกนัหรือการคํา้ประกนัใดๆ

ของรัฐหรือ กปภ. 

(2) บริษัทฯ มีหน้าท่ีขอสมัปทาน ขออนญุาต ขอใบอนญุาต หรือขอความยินยอมต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ 

และเม่ือบริษัทฯ ร้องขอ กปภ. จะประสานงานกับเอกชนรายอ่ืนๆ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้บริษัทฯ 
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สามารถก่อสร้างระบบผลิตนํา้ประปาและระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคบนทรัพย์สินของหน่วยงานของ

รัฐหรือเอกชน โดยบริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมดเองทัง้สิน้ แต่ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการ

เวนคืนทรัพย์สินจากเอกชน และหากเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดงักล่าวไม่ให้ความยินยอม กปภ. ไม่มี

หน้าท่ีต้องรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

(3) หากภายในระยะเวลาของสัญญานี ้ความยินยอมหรืออนุญาตใดๆ ที่จําเป็น รวมถึงความยินยอมหรือ

อนญุาตที่กล่าวถึง หรือสิทธิใดๆ ไม่ได้รับ ถกูยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือตีความไปในทางอ่ืนอนัจะเกิดผล

เสียหายอย่างสําคญัแก่บริษัทฯ หรือผู้ รับเหมา (เว้นแต่การยกเลิกหรือเพิกถอนนัน้จะเกิดขึน้จากาการที่

บริษัทฯ หรือผู้ รับเหมาแล้วแตก่รณีละเมิดสญัญาและปฏิบติัผิดไปจากที่กําหนดไว้ตามสญัญานีห้รือสญัญา

อ่ืนซึ่งเก่ียวข้องกบัโครงการในประการสําคญั) หรือ ได้สิน้สดุลงโดยมิได้มีการขยายระยะเวลาการให้ความ

ยินยอมนัน้ออกไป แม้ว่าบริษัทฯ หรือผู้ รับเหมาได้ขอขยายระยะเวลาไว้แล้ว หรือก่อนท่ีการดําเนินการตาม

วตัถุประสงค์ท่ีได้รับความยินยอมหรืออนญุาตนัน้จะสิน้สดุลง ให้บริษัทฯ และ กปภ. ปรึกษาหารือกนัเพ่ือ

แก้ไขปัญหาดงักลา่วเพ่ือไมใ่ห้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และ กปภ.ให้ได้ภายใน 

14 วนัหลงัจากท่ีผู้ ขายได้แจ้งให้ผู้ซือ้ทราบ และหากปัญหาดงักล่าวไม่ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจแก่ทัง้

สองฝ่ายภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที่บริษัทฯ ได้แจ้งแก่ กปภ. หรือภายในระยะเวลาเกินกว่านัน้ตามที่บริษัทฯ 

จะยินยอม บริษัทฯ มีสิทธิเลิกสญัญาโดยทําเป็นหนงัสือ ทัง้นีจ้ะไม่กระทบถึงสิทธิของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายซึง่

มีตอ่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่  

(4) บริษัทฯ จะรับผิดชอบตอ่การบํารุงรักษาระบบจ่ายนํา้ประปาเทา่ท่ีกําหนดไว้ โดยไม่รวมถึงความรับผิดอ่ืนใด

อนัเกิดจากการดําเนินงานของระบบจ่ายนํา้ประปาซึง่ กปภ. จะต้องรับผิดชอบเองทัง้สิน้ 

การซือ้ขายนํา้ประปา 

(1) นบัแตว่นัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาที่เป็นจริง กปภ. จะต้องซือ้นํา้ประปาจากบริษัทฯ ซึง่มีปริมาณโดยรวมรายวนั

ไมต่ํ่ากวา่ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ ดงันี ้

ระยะเวลาตามสญัญา ระยะเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุ 
ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ี 

กปภ. ต้องซือ้ (ลบ.ม./วนั) 

วนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาที่เป็นจริง ถึง 2 ปีนบั

จากวนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาที่เป็นจริง  

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 20 

กรกฎาคม 2549 
200,000 

ปีที่ 2 ถึงปีท่ี 4 ปีนบัจากวนัเร่ิมซือ้ขาย

นํา้ประปาที่เป็นจริง  

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 20 

กรกฎาคม 2551 
250,000 

ภายหลงัระยะเวลา 4 ปีนบัจากวนัเร่ิมซือ้ขาย

นํา้ประปาที่เป็นจริง 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 20 

กรกฎาคม 2577 
300,000 

 

และเม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาเดิมกบักปภ.  

โดยกปภ.จะรับซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ําเพ่ิมเติม จนกระทัง่สิน้สดุอายสุญัญาพร้อมระยะเวลาตามสญัญาซือ้ขายฯ เดิม ดงันี ้
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ระยะเวลาเร่ิมต้นซือ้ขายนํา้ประปา ระยะเวลาสิน้สดุ 
ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ กปภ. 

ต้องซือ้เพ่ิมเติม (ลบ.ม./วนั) 

ภายใน 660 วนั นบัแตว่นัที่ลงนาม  

ในสญัญาฯ หรือไมเ่กินวนัที่ 19 ต.ค. 53 

18 ต.ค. 54 9,000 

19 ต.ค. 54 18 ต.ค. 55 18,000 

19 ต.ค. 55 18 ต.ค. 56 27,000 

19 ต.ค. 56 18 ต.ค. 57 36,000 

19 ต.ค. 57 18 ต.ค. 58 45,000 

19 ต.ค. 58 20 ก.ค. 77 (สิน้สดุสญัญา) 54,000 

 

 หมายเหต ุ : การนบัระยะเวลาเร่ิมต้นซือ้ขายนํา้ที่แท้จริง จะเร่ิมนบัตัง้แต่วนัที่การก่อสร้างขยายกําลงัการผลิต

แล้วเสร็จ และสามารถเร่ิมผลิตและจ่ายนํา้ประปาได้ 

หากกปภ. ซือ้นํา้ประปาในปริมาณที่น้อยกว่าปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ กปภ. จะชําระเงินสําหรับ

ส่วนขาดจนครบจํานวนตามปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ และหาก กปภ. ต้องการเพ่ิมปริมาณ

นํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ภายหลงัวนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาท่ีเป็นจริง กปภ. ต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้บริษัทฯ 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือนก่อนวนัที่อตัราใหม่ของปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้จะมีผลบงัคบัใช้ หรือ

ภายในระยะเวลาท่ีน้อยกว่าตามที่บริษัทฯ ตกลง แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตามปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้

ต้องไมล่ดลงจากระยะเวลาก่อนหน้านัน้ ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีข้อผกูพนัที่จะต้องดําเนินการ

เพ่ิมปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องจดัส่งให้มากกว่า 320,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั หรือต้องดําเนินการเพ่ิม

ปริมาณนํา้ประปาในอตัราท่ีต่ํากวา่ 50,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนัในการเพ่ิมแตล่ะครัง้ 

(2) หากบริษัทฯ แสดงให้เหน็วา่ความต้องการนํา้ประปาในพืน้ท่ีท่ีกําหนดจะเพ่ิมขึน้เกินกว่า 300,000 ลกูบาศก์

เมตรตอ่วนัและ กปภ. เหน็ชอบด้วย หรือ กปภ. คาดการณ์ได้เช่นกนักบับริษัทฯ เม่ือบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า

มีความคุ้ มค่าการลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่จะขยายหรือการก่อสร้างระบบผลิตนํา้เพ่ิมขึน้แล้ว 

คู่สญัญาจะตกลงร่วมกนัปรับปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีจะเพ่ิมขึน้เพ่ือให้ได้มาซึ่งนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้

ตามท่ีได้มีการปรับเพ่ิมขึน้ และจะตกลงเก่ียวกบัการปรับอตัราค่านํา้ประปา ทัง้นี ้การปรับดงักล่าวข้างต้น

จะกระทําหลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุทางการเงินเพ่ือการขยายระบบผลิตนํา้ประปาตามข้อตกลง

ดงักลา่วแล้ว แตห่ากบริษัทฯ ไมป่ระสงค์ท่ีจะดําเนินการขยายหรือก่อสร้างระบบฯเพ่ิมขึน้ หรือต้องการขยาย

โดยที่กําลงัผลิตต่ํากว่าที่กปภ. ต้องการหรือคู่สญัญาไม่สามารถตกลงร่วมกันในรายละเอียดตามท่ีกล่าว

ข้างต้นได้ กปภ. มีสิทธิจดัหานํา้ประปาส่วนเกินที่บริษัทฯ ไม่ประสงค์จะดําเนินการ หรือด้วยการให้สิทธิแก่

เอกชนรายใดแม้ระยะเวลาของสญัญานีจ้ะยงัไมค่รบกําหนด แตก่ปภ. ไมส่ามารถจะซือ้นําประปาจากแหล่ง

อ่ืน หรือดําเนินการจ่ายตํา้ประปาส่วนเกินดงักล่าวได้เว้นแต่ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่จะต้องซือ้เท่ากับ 

300,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั หรือเท่ากับปริมาณกําลงัการผลิตที่บริษัทฯ ตกลงจะขยายเพ่ิมขึน้ แล้วแต่

กรณี 

(3) บริษัทฯ จะทําการเฉลี่ยปริมาณนํา้ประปาท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ให้ กปภ. จริงทกุรอบระยะเวลา 6 เดือน นบัจาก

วนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาท่ีเป็นจริง หากปรากฏว่ามลูค่าเฉลี่ยของปริมาณนํา้ประปาที่จดัส่งให้จริงต่ํากว่า
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ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้สําหรับระยะเวลาดงักล่าว      (”ค่าใช้จ่ายผันแปรที่ประหยัดได้”) กปภ. 

จะชําระค่านํา้ประปาเพ่ิมให้แก่บริษัทฯ โดยคิดตามอัตราค่านํา้ประปาคูณด้วยส่วนต่างระหว่างปริมาณ

นํา้ประปาที่จดัสง่และปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้สําหรับระยะเวลา 6 เดือน โดยกปภ. จะต้องชําระค่า

นํา้ประปาส่วนเพ่ิมภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับใบแจ้งหนี ้และบริษัทฯ จะทําการบนัทกึค่าใช้จ่ายผนัแปร 

ซึ่งบริษัทฯ ใช้จ่ายน้อยลงในช่วงระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว  อันเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ไม่ต้องจัดส่ง

นํา้ประปาในปริมาณส่วนขาดสําหรับระยะเวลาดงักล่าวโดยคิดคํานวณจากการนําปริมาณส่วนขาดมาคณู

ด้วยอตัราส่วนลด โดยให้มีการปรับอตัราส่วนลดดงักล่าวเป็นรายปีตามสตูรการคํานวณค่านํา้ประปา และ

การคํานวณเงินชดเชยตามท่ีกําหนด ค่าใช้จ่ายผ้นแปรที่ประหยดัได้จะรวมสะสมสําหรับแต่ละระยะเวลา 6 

เดือน (หรือสว่นของ 6 เดือนแล้วแตก่รณี) ตลอดระยะเวลาของสญัญานี ้ 

เม่ือบริษัทฯ ชําระหนีท่ี้ค้างชําระทัง้หมดให้แก่ผู้สนบัสนนุทางการเงินตามสญัญาสนบัสนนุทางการเงิน และ

ได้รับการปลดเปลือ้งจากภาระหน้าท่ีต่างๆ ตามสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ตกลงให้ กปภ. 

สามารถนําจํานวนสะสมของคา่ใช้จ่ายผนัแปรที่ประหยดัได้มาหกัออกจากคา่นํา้ประปาท่ีกปภ. จะต้องชําระ

ให้แก่บริษัทฯ ตามการคํานวณคา่นํา้ประปาและการคํานวณเงินชดเชยตามที่กําหนดไว้  

อัตราค่านํา้ประปา 

 นบัจากวนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาที่เป็นจริง กปภ.จะชําระคา่นํา้ประปาให้แก่บริษัทฯ เป็นรายเดือน อตัราค่านํา้ประปา

ที่เป็นฐานการคํานวณได้แก่อัตราค่านํา้ประปา ปี พ.ศ. 2542 ในอัตรา 13.900000 บาท ต่อลูกบาศก์เมตรโดยไม่รวม

ภาษีมลูคา่เพ่ิม โดยอตัราดงักลา่วจะปรับราคาทกุวนัที่ 1 มกราคม ของแตล่ะปีตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

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

              CPIn-1 
    

n ปีก่อนหน้าปีท่ีจะมีการปรับราคาค่านํา้ประปา 

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

ตําแหน่งท่ี 7 ทิง้ 

Pn อตัราคา่นํา้ประปา ณ วนัท่ี 1 มกราคม ในปีที่ n และมีคา่เร่ิมต้นจนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2542 เทา่กบั 

13.900000 บาท ตอ่ ลบ.ม. 

CPIn-1 ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลางสําหรับเดือนธนัวาคม ณ ปีที ่ n-1 และมีคา่เร่ิมต้นสําหรับเดือน

ธนัวาคม 2541 เทา่กบั 128.1 

CPIn ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของภาคกลางสําหรับเดือนธนัวาคม ณ ปีที ่n (*) 

K คา่คงท่ีในการปรับอตัราคา่นํา้ประปา คา่คงท่ี (K) จะมีคา่ 

สําหรับปีที่ 1 ถึงปีท่ี 7 (พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549) มีคา่เทา่กบั 1.030000 

สําหรับปีที่ 8 ถึงปีท่ี 10 (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552) มีคา่เทา่กบั 1.02500 

สําหรับปีที่ 11 ถึงปีที่ 14 (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556) มีคา่เทา่กบั 1.01000 

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

(*) หากในเดือนธนัวาคมของปีใด ๆ (n) คา่ CPI ยงัไมป่ระกาศอย่างเป็นทางการ เพ่ือใช้ในการคํานวณอตัรา

คา่นํา้ประปา ( 1 มกราคมของปีที ่n+1) แล้ว อตัราคา่นํา้ประปาของเดือนในปีถดัไแจะใช้อตัราคา่

นํา้ประปาของปีก่อนจนกระทัง่คา่ดชันี (CPI) ถกูประกาศใช้และจะต้องนําคา่ดชันี (CPI) มาคํานวณ 
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อย่างไรก็ตาม หากมีการคํานวณปรับคา่อตัราคา่นํา้ประปาได้ตามที่ควรจะเป็นแล้ว คา่นํา้ประปาในแต่

ละเดือน จะถกูปรับให้เทา่กบัเดือนนัน้ๆ โดยผู้ซือ้ต้องชําระชดเชยสว่นท่ีขาด นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม

ของปีที่ n+1 จนถงึวนัที่ได้ปรับอตัราคา่นํา้ประปานัน้ มลูคา่ของการปรับชดเชยคา่นํา้ประปานีเ้ทา่กบั

ปริมาณนํา้ประปาที่ได้รับในปีที่ n+1 ณ อตัราคา่นํา้ประปาเทา่กบั Pn คณูด้วยผลตา่งอตัราคา่นํา้ประปา

ของ Pn กบั Pn+1 

ส่วนลดค่านํา้ 

บริษัทฯ ให้สว่นลดคา่นํา้ประปาแก่ กปภ. สําหรับปริมาณนํา้ท่ีจําหน่ายในส่วนที่สงูกว่าปริมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ี กปภ. รับ

ซือ้ โดยเร่ิมมีผลใช้บงัคบัตัง้แต ่1 ตลุาคม 2548 เป็นต้นไป ดงันี ้

สว่นลดที่ให้กบั กปภ. ปริมาณนํา้ที่ให้สว่นลด ระยะเวลา 

ร้อยละ 50 ของอตัราคา่นํา้ประปาท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

นํา้ประปาสว่นที่สงูกวา่ปริมาณนํา้

ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ 200,000 ลบ.ม./วนั 

21 กรกฎาคม 2547 ถึง 20 

กรกฎาคม 2549 

ร้อยละ 55 ของอตัราคา่นํา้ประปาท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

นํา้ประปาสว่นที่สงูกวา่ปริมาณนํา้

ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ 250,000 ลบ.ม./วนั 

21 กรกฎาคม 2549 ถึง 20 

กรกฎาคม 2551 

ร้อยละ 60 ของอตัราคา่นํา้ประปาท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

นํา้ประปาสว่นที่สงูกวา่ปริมาณนํา้

ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ 300,000 ลบ.ม./วนั 

21 กรกฎาคม 2551 ถึง 20 

กรกฎาคม 2552  

ร้อยละ 60 ของอตัราคา่นํา้ประปาท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปา 

นํา้ประปาสว่นที่สงูกวา่ปริมาณนํา้

ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ 300,000 ลบ.ม./วนั 

21 กรกฎาคม 2552 ถึงหนึง่วนัก่อน

วนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาเพ่ิมตามท่ี

กําหนดไว้ในสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติม

หรือวนัที่ 18 ตลุาคม 2553 วนัใดวนั

หนึง่ที่ถึงก่อน 

สทิธิและหน้าที่ของบริษัทฯ อันเกี่ยวกับผู้สนับสนุนทางการเงนิ 

(1) บริษัทฯ มีสิทธิโอนสิทธิรายได้ของบริษัทฯ  และสิทธิในการบอกเลิกสญัญาภายใต้สญัญานี ้รวมทัง้สิทธิอ่ืน

ใดภายใต้สญัญานี ้ให้แก่ผู้สนบัสนนุทางการเงินเพ่ือเป็นหลกัประกันการปฏิบติัตามสญัญาสนบัสนนุทาง

การเงินของบริษัทฯ  ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก กปภ. โดยบริษัทฯ เพียงแจ้งให้ กปภ. ทราบ

ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อย 7 วนั ทัง้นีภ้ายใต้เง่ือนไขที่วา่ หากภายหลงับริษัทฯ ตกเป็นผู้ ผิดนดั

ตามสญัญาสนับสนุนทางการเงิน หรือ กปภ. ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากรณีท่ีเหตุเลิกสญัญาของบริษัทฯ 

ไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนสิน้ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ผู้ สนับสนุนทางการเงินอาจแต่งตัง้บริษัทผลิต

นํา้ประปารายอ่ืนท่ีมีคณุสมบติัไม่ด้อยกว่าบริษัทฯ ขณะทําสญัญาเข้ามาแทนที่บริษัทฯ ได้ โดยผู้สนบัสนนุ

ทางการเงินจะต้องส่งหนงัสือแจ้งรายช่ือของบริษัทผลิตนํา้ประปาที่จะเข้าแทนที่บริษัทฯ ให้แก่กปภ. ทราบ

ลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเข้าแทนท่ี  

บริษัทผลิตนํา้ประปาดงักล่าวจะต้องผูกพนัตามภาระผูกพนัของบริษัทฯ ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของ

สัญญานีทุ้กประการ และจะต้องแสดงจนเป็นที่พอใจตามสมควรของผู้ ซือ้ว่า บริษัทผลิตนํา้ประปามี

คณุสมบติัและความน่าเช่ือถือไม่ด้อยกว่าบริษัทฯ ณ วนัที่ทําสญัญานี ้มีประสบการณ์ และมีความความ

เช่ียวชาญทางเทคนิคที่จําเป็นในการปฏิบติัตามภาระผกูพนัทัง้หมดภายใต้สญัญานี ้ 



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 131 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (56-1) 

   

(2)  บริษัทฯ มีสิทธินําทรัพย์สินของตนไปเป็นหลกัประกันต่อผู้สนบัสนนุทางการเงินได้โดยไม่ต้องได้รับความ

ยินยอมจาก กปภ. แต่ต้องแจ้งให้ กปภ. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งถ้าทรัพย์สินท่ีนําไปเป็น

หลกัประกันทัง้นี ้การนําระบบผลิตนํา้ประปาไปเป็นหลกัประกันต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็น

อปุสรรคตอ่การผลิตนํา้ประปา. และการโอนสิทธิดงักลา่วจะไมป่ลดเปลือ้งบริษัทฯ จากภาระผกูพนัใดๆ และ

บริษัทฯ  ยงัคงต้องรับผิดชอบร่วมกบัผู้ รับโอนสิทธิในฐานะลกูหนีร่้วม 

ค่าปรับ 

(1) หากเดือนใดท่ีปริมาณรวมของการซือ้ขายจริงต่ํากว่าปริมาณรวมของการรับซือ้นํา้ประปาขัน้ต่ําที่จะต้อง

จดัส่งให้แก่กปภ. และเป็นผลให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกปภ.อนัเน่ืองมาจากความผิดของ

บริษัทฯ  ทัง้นีย้กเว้นกรณีการปิดระบบผลิตนํา้ประปาเพ่ือทําการตรวจสอบ ซ่อมแซม และ/หรือบํารุงรักษา

ตามเวลาท่ีกําหนด บริษัทฯ จะชําระเงินค่าปรับให้แก่ กปภ. ในเดือนถดัไป เท่ากบัปริมาณส่วนขาดในเดือน

นัน้คณูด้วยอตัราคา่นํา้ท่ีใช้อยู่ในขณะนัน้  

(2) หากบริษัทฯ ไมส่ามารถจดัหานํา้ประปาตามปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องจดัสง่ให้ กปภ.  และเป็นผลให้ไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของ กปภ. เกินกว่า 20 วนัติดต่อกนั อนัเน่ืองมาจากความผิดของบริษัทฯ 

ยกเว้นกรณีการปิดระบบผลิตนํา้ประปาเพ่ือทําการตรวจสอบ ซ่อมแซม และ/หรือบํารุงรักษาตามเวลาที่

กําหนด บริษัทฯ ต้องชําระค่าปรับให้แก่ กปภ. ตามวิธีการคํานวณที่ระบุไว้ในสญัญา แต่ต้องไม่น้อยกว่า 

1,000,000 บาท  

(3) จํานวนรวมของคา่ปรับตามข้อ 1 และ 2 ในปีใดปีหนึง่ต้องไมเ่กิน 50,000,000 บาท 

(4) กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตนํา้ประปาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด อนัเน่ืองมาจากความผิดของ

บริษัทฯ  และไม่ใช่กรณีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นข้อยกเว้น หรือไม่ใช่ความผิดของ กปภ. หรือ

คณุสมบติัของนํา้ดิบมีค่าเกินค่าสงูสดุตามที่กําหนดไว้ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าชดเชยในอตัราตามที่กําหนดใน

สญัญาให้ กปภ. ตามขัน้ตอนที่กําหนดไว้ในสญัญาภายในเวลา 90 วนันบัแตว่นัที่ตวัแทนทัง้สองฝ่ายลงนาม

รับรองความถกูต้อง และจะหกักลบกบัการชําระคา่นํา้ประปารายเดือนไมไ่ด้ 

การจ่ายชดเชย 

นบัจากวนัลงนามในสญัญา คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกลงจะชําระเงินชดเชยให้อีกฝ่ายหนึ่ง หากค่าใช้จ่ายในการ

ลงทนุหรือในการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้หรือลดลง หรือกปภ. ได้รับรายได้เพ่ิมขึน้หรือลดลงอนัเป็นผลโดยตรงหรือโดย

อ้อมจาก 

(ก) หากอัตราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีต้องจ่ายคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ และ/หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร

ตา่งประเทศที่บริษัทฯ กู้ ยืมมาลงทนุในสญัญานี ้เปรียบเทียบกบัอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัลงนามในสญัญานี ้

เพ่ิมขึน้หรือลดลงในส่วนท่ีเกินกว่าอตัราร้อยละ 7 โดยจะมีการจ่ายเงินชดเชยจนกว่าบริษัทฯ จะได้ชําระคืน

เงินกู้และดอกเบีย้ทัง้หมดภายใต้สญัญาสนบัสนนุทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทัง้นีไ้ม่เกิน 15 ปี นบั

จากวนัที่เร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาที่เป็นจริง 

(ข) เน่ืองจากผลของการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย 

(ค) เน่ืองจากการกําหนดหรือการเปลี่ยนแปลงซึง่ภาษี เงินประเมินหรืออากรตา่งไปจากที่ใช้ในวนัทําสญัญานี ้
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(ง) เน่ืองจากเหตกุารณ์ที่มีผลตอ่การปฏิบติัตามสญัญาที่ระบไุว้เก่ียวกบันํา้ดิบ การกระทําของหน่วยงานของรัฐ 

ระบบจ่ายนํา้ประปาเสียหาย การเปลี่ยนแปลงหรือผนัแปรท่ีร้ายแรงในตลาดการเงิน  

(จ) เน่ืองจากผู้ขายไม่สามารถใช้ท่ีดินของบุคคลภายนอกอนัจําเป็นต่องานซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคมุของ

ผู้ขาย 

(ฉ) การกระทํา การผิดนดัหรือการละเว้นของกปภ. หรือผู้แทน ตวัแทน ผู้ รับเหมา และที่ปรึกษาของกปภ. ซึง่ทํา

ให้เกิดความลา่ช้าในการก่อสร้างระบบผลิตนํา้ประปา และระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภค 

ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขว่าจะไม่มีการชําระเงินชดเชยสําหรับกรณีข้อ (ข) – (ฉ) ซึง่มีผลกระทบรวมต่อการเปลี่ยนแปลง

ของต้นทนุเป็นจํานวนรวมน้อยกว่า 1,000,000 บาทถ้วน ในแต่ละปีที่สญัญานีผ้ลบงัคบัใช้ นอกจากการชดเชยเป็นเงินแล้ว 

คูส่ญัญาก็อาจพิจารณาคา่ชดเชยโดยการปรับระยะเวลาของสญัญา แต่รวมกนัจะปรับไม่เกินห้าปีหรือปรับราคาค่านํา้ประปา

ก็ได้ 

การต่ออายุสัญญา 

สญัญาจะสิน้สดุเม่ือครบ 30 ปีนบัแต่วนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปา อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ ต้องการต่ออายสุญัญานีก็้

อาจทําได้ด้วยการสง่คําบอกกลา่วเป็นหนงัสือให้ กปภ. ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 3 ปีก่อนครบกําหนดตามสญัญานี ้และ กปภ. 

อาจพิจารณาต่ออายสุญัญาให้บริษัทฯ ได้โดยความตกลงร่วมกนัทัง้สองฝ่าย ก่อนครบกําหนดระยะเวลาของสญัญานี ้หาก

คูส่ญัญาไมส่ามารถตกลงกนัได้จนกครบกําหนดระยะเวลาของสญัญาให้ถือวา่สญัญานีเ้ป็นอนัสิน้สดุ 

การบอกเลกิสัญญา 

(1) กปภ. มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้หาก  

(ก) บริษัทฯ ไมส่ามารถเร่ิมงานได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือ 

(ข) บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องจดัส่งได้ และการไม่สามารถดําเนินการได้ดงักล่าว

เกิดขึน้จากสาเหตท่ีุเป็นความผิดหรือความควบคมุของบริษัทฯ หรือ 

(ค) กําลังของระบบผลิตนํา้ลดลงจนทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งนํา้ประปาได้ถึงร้อยละ 70 ของ

ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ีต้องจดัส่งให้ กปภ. อนัทําให้ไม่สามารถสนองความต้องการของ กปภ. เกิน 90 

วนัติดตอ่กนั หรือ 

(ง) ระบบไมส่ามารถผลิตนํา้ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานเกิน 60 วนัติดตอ่กนั หรือ 

(จ) บริษัทฯ ได้เลิกหรือชําระบญัชี หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ไม่ว่าชัว่คราวหรือเด็ดขาด หรือต้องคําพิพากษา

ให้ล้มละลาย หรือมีการแต่งตัง้เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์หรือกระบวนการที่คล้ายคลึงและผู้ขายไม่

ตอ่สู้ภายใน 30 วนั หรือ  

(ฉ) บริษัทฯ ผิดข้อสญัญาอนัเป็นสาระสําคญัซึง่กระทบการดําเนินงานของ กปภ. หรือ 
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(ช) บริษัทฯ ไม่จัดหาหลกัประกันมาเพ่ิมเติมให้ครบจํานวนตามกําหนดและบริษัทฯ ไม่แก้ไขให้เสร็จ

ภายใน 90 วนันบัแตไ่ด้รับคําบอกกลา่วจาก กปภ. ยกเว้นกรณีกําลงัผลิตลดลงและกรณีคณุภาพนํา้

ต่ํากว่ามาตรฐานท่ีบริษัทฯ มีเวลาแก้ไขเพียง 30 วนั นบัแต่ได้รับคําบอกกล่าว หากไม่มีการแก้ไข

ภายในกําหนด ผู้สนบัสนนุทางการเงินอาจจดัหาบริษัทผลิตนํา้ใหม่มาดําเนินงานแทนผู้ขาย ซึ่งจะ

ทําให้ กปภ. ยังไม่มีสิทธิเลิกสัญญา และบริษัทฯ ก็ยังไม่หลุดพ้นความรับผิดจนกว่าจะได้ชดใช้

คา่เสียหายดงักลา่วให้ กปภ. ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามหากผู้สนบัสนนุทางการเงินไม่จดัหาบริษัท

อ่ืนมาดําเนินงานแทนบริษัทฯ  กปภ.มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัที 

กปภ. ต้องส่งคําบอกกล่าวเป็นหนงัสือแจ้งไปยงับริษัทฯ โดยระบถุึงลกัษณะของเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องและ

แจ้งให้บริษัทฯ ปฏิบติัให้ถกูต้องตามสญัญาภายในเวลา 90 วนันบัแต่เกิดเหต ุเว้นแต่ตามข้อ (ค) และ (ง) 

ซึง่ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลา 30 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับคําบอกกลา่ว หรือในระยะเวลาที่ยาวกวา่ตามท่ี

กปภ. เหน็สมควร  

เม่ือสญัญาสิน้สดุลงตามเหตตุัง้แต่ (ก) ถึง (ช) ข้อหนึ่งข้อใดและ กปภ. จะชําระเงินให้แก่  บริษัทฯ สําหรับ

มลูคา่ของระบบผลิตนํา้ประปาและระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคเทา่กบัมลูค่าสทุธิตามบญัชีของระบบ

ผลิตประปา และมลูค่าที่ยงัไม่ได้ตดัค่าเสื่อมของระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภค หกัด้วยกําไรสะสมของ

รอบระยะเวลาบญัชีของปีก่อนหน้า ภายใน 365 วนั นบัจากวนัที่สญัญาสิน้สดุลง กรรมสิทธ์ิในระบบผลิต

นํา้ประปาและระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคจะโอนไปยัง กปภ. ทัง้นี ้กปภ.ตกลงที่จะรับภาระแทน

บริษัทฯในการจ่ายดอกเบีย้และเบีย้ปรับซึง่จะต้องชําระให้แก่ผู้สนบัสนนุทางการเงินตามพนัธะแห่งสญัญา

ดงักล่าวสําหรับระยะเวลาท่ีเกินกว่า 90 วนันบัจากวนัที่สญัญาสิน้สดุลงจนถึงวนัครบกําหนดชําระเงินหรือ

วนัที่ กปภ.ชําระเงินแก่บริษัทฯ ครบถ้วนแล้วแตกํ่าหนดเวลาใดจะถึงก่อน 

(2) บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้หาก  

(ก) กปภ. ละเมิดข้อสญัญาอนัเป็นสาระสําคญั หรือ 

(ข) หน่วยงานของรัฐเข้ามาขดัขวางหรือแทรกแซงการดําเนินงาน หรือ 

(ค) กปภ. ผิดนดัชําระเงินหรือ 

(ง) กปภ. เลิกองค์กรหรือตกเป็นบคุคลล้มละลาย หรือ 

(จ) กปภ. มีการปรับโครงสร้างองค์กรจากรัฐวิสาหกิจเป็นเอกชน ยกเว้นบริษัทฯ จะได้รับการยืนยนัเป็น

หนงัสือจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ มีอํานาจ และจากองค์กรใหม่ที่เกิดขึน้จากการปรับโครงสร้างองค์กร 

หรือการแปรรูปดงักล่าว ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามสญัญา หรือ

ตอ่ภาระผกูพนัตา่งๆ ท่ี กปภ. มีตอ่บริษัทฯ ตามสญัญา  

เม่ือมีการบอกเลิกสญัญาโดยบริษัทฯ  กปภ. ต้องจ่ายคา่ชดเชยการเลิกสญัญาให้แก่บริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน

ที่ประกอบด้วย เงินต้นพร้อมดอกเบีย้คงค้าง และสว่นของทนุทัง้หมด รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการโอนระบบผลิต

นํา้ประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากการจดัหาเงินทุนของบริษัทฯ และค่าตอบแทนจากทนุท่ีชําระ
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แล้วในอตัราร้อยละ 20 ต่อปี สําหรับระยะเวลาท่ีเหลือของสญัญา  โดยกรรมสิทธ์ิในระบบผลิตนํา้ประปา

และระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคจะโอนไปให้แก่กปภ.ทนัทีเม่ือมีการจ่ายเงินเตม็จํานวน 

หลักประกัน 

บริษัทฯ ต้องวางหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาจํานวน 50,000,000 บาท สําหรับประกนัการปฏิบติัตามสญัญา

หลงัวนัเร่ิมซือ้ขายนํา้ประปาและจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่ทกุ 5 ปี จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญานี ้และบริษัทฯ 

จะได้คืนเม่ือบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามข้อผกูพนัภายใต้สญัญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

วธีิการระงบัข้อพพิาท 

เม่ือเกิดกรณีพิพาท หากไม่สามารถเจรจาตกลงระงบัข้อพิพาทกนัได้ภายใน 30 วนั และไม่สามารถตกลงกนัแต่งตัง้

ผู้ เช่ียวชาญอิสระได้หรือมีการไม่ยอมรับการตดัสินของผู้ เช่ียวชาญอิสระ ภายในระยะเวลาอีก 30 วนัถดัไป ก็ให้มีสิทธิที่จะนํา

ข้อพิพาทสูอ่นญุาโตตลุาการได้โดยให้นําข้อบงัคบัวา่ด้วยการอนญุาโตตลุาการขององค์การสหประชาชาติ (UNCITRAL Rules 

of Arbitration) มาใช้บงัคบั 

 

1.2 สรุปสาระสาํคัญของสัมปทานประกอบกจิการประปา 

ผู้ให้สัมปทาน  :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ผู้รับสัมปทาน :  บริษัท นํา้ประปาไทย  จํากดั (มหาชน) (“ผู้ รับสมัปทาน”)  

วันที่ได้รับอนุญาต : 11 มีนาคม 2548 

ระยะเวลาตามสัญญา :  25 ปีนบัจากวนัที่ได้ลงนามในสมัปทาน 

 บริษัทฯ ได้รับสมัปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ ให้สมัปทาน เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม 2548 โดยอนญุาตให้บริษัทฯ ใน

ฐานะผู้ รับสมัปทาน ทําการประปาและทําการจําหน่ายนํา้ประปามีกําหนดระยะเวลา 25 ปีนบัแต่วนัท่ีได้ลงนามในสมัปทาน 

(วนัที่ 11 มีนาคม 2548) ตามหนงัสือของกรมทรัพยากรนํา้ เลขท่ี ทส 0605.5/1537 และเลขท่ี ทส 0605.5/1538 รายละเอียด

ดงันี ้

(1) สมัปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พทุธศกัราช 2546 ในเขต

อําเภอกระทุม่แบน อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

(2) สมัปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พทุธศกัราช 2546 ในเขต

อําเภอพทุธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม  

วัตถุประสงค์ของสัญญา 
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 เพ่ือเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ รับสมัปทาน ในการทําการประปาและทําการจําหน่ายนํา้ประปาได้ภายในเขตท้องที่อําเภอ

พุทธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และในเขตอําเภอกระทุ่มแบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร หรือในเขตท้องที่นอกกวา่นัน้ตามท่ีผู้ ให้สมัปทานและผู้ รับสมัปทานจะได้ตกลงกนัให้ใช้สมัปทาน 

สทิธิและหน้าที่ของคู่ สัญญา 

(1) ผู้ รับสมัปทาน มีสิทธิทําการประปาและทําการจําหน่ายนํา้ประปาได้ 

(ก) ตามข้อความในสมัปทานนี ้และตามข้อบงัคบัซึ่งผู้ ให้สมัปทานจะได้กําหนดในเวลาภายหน้าแทน

ข้อบงัคบัซึง่กําหนดไว้ในสมัปทานนี ้

(ข) ตามโครงการ วิธีการ ข้อกําหนดและรายการอ่ืน ๆ ซึง่ระบไุว้ตอ่ท้ายสมัปทานนี ้และ 

(ค) ภายในเขตท้องท่ีซึง่กําหนดไว้ตามแผนผงัต่อท้ายสมัปทาน หรือในเขตท้องที่นอกกว่านัน้ตามท่ีผู้ ให้

สมัปทานและผู้ รับสมัปทาน จะได้ตกลงกนัให้ใช้สมัปทานนี ้

(2) ผู้ รับสมัปทานต้องก่อสร้างตัง้โรงงานทําการประปา และเคร่ืองอปุกรณ์ตามรูปการและวิธีการที่กําหนดให้

แล้วเสร็จ เพ่ือท่ีจะให้เร่ิมทําการจําหน่ายนํา้ประปาได้ภายใน 7 เดือน นับตัง้แต่วันลงนามในสัมปทาน 

รวมถึงการจดัให้มีทอ่สาธารณะตามถนนตามที่กําหนดด้วย 

(3) ผู้ รับสมัปทานต้องบํารุงรักษาโรงงานทําการประปาและเคร่ืองอปุกรณ์ให้อยู่ในลกัษณะที่ใช้การได้ดีและไม่

เป็นภยนัตรายตอ่ความปลอดภยัของลกูจ้างและคนงานของผู้ รับสมัปทานหรือสาธารณชน 

ถ้าปรากฏว่าในระหว่างอายขุองสมัปทานนี ้โรงงานทําการประปาและเคร่ืองอปุกรณ์ใช้การไม่ได้ดี หรือไม่

ปลอดภัยด้วยประการใด ๆ ผู้ ให้สัมปทานมีอํานาจที่จะสั่งให้ผู้ รับสัมปทานซ่อมแซมตามที่จําเป็นตาม

รายการที่ผู้ ให้สมัปทานกําหนดให้ภายในเวลาท่ีผู้ ให้สมัปทานจะได้กําหนด ถ้าผู้ รับสมัปทานไม่ปฏิบติัตาม

คําสัง่เช่นวา่นัน้ภายในเวลาที่กําหนดไว้ ผู้ ให้สมัปทานจะปรับผู้ รับสมัปทานเป็นเงินไม่เกินหนึ่งร้อยบาท และ

ปรับเรียงรายวนัอีกเป็นเงินวนัละห้าสิบบาทตลอดเวลาที่ผู้ รับสมัปทานมิได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามคําสัง่ก็ได้ 

ในกรณีที่สภาพของโรงงานและเคร่ืองอปุกรณ์เป็นอนัตรายแก่ชีวิตลกูจ้างหรือคนงานของผู้ รับสมัปทานหรือ

สาธารณชน ให้อธิบดีกรมทรัพยากรนํา้มีอํานาจสัง่ให้หยดุการเดินเคร่ืองจนกว่าผู้ รับสมัปทานจะได้ทําการ

ซอ่มแซมตามท่ีจําเป็นให้กลบัปลอดภยัตามเดิม 

(4) ผู้ รับสมัปทานจะทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคญัอย่างหนึ่งอย่างใดแก่โรงงานผลิต หรือเคร่ือง

อปุกรณ์จะต้องได้รับความเหน็ชอบเป็นหนงัสือจากผู้ให้สมัปทานก่อนจึงจะดําเนินการได้ เว้นแต่เป็นไปตาม

ข้อบงัคบัที่ผู้ ให้สมัปทานออกเป็นคราวๆ ไปนัน้  

ผู้ รับสมัปทานสามารถวางท่อเอกส่งและจําหน่ายนํา้ประปาภายในเขตสมัปทานเพ่ิมจากที่กําหนดไว้ได้โดย

มิต้องแจ้งลว่งหน้าก็ได้ แตต้่องเสนอแผนผงัที่แสดงการวางท่อเอกที่เพ่ิมขึน้นัน้ต่ออธิบดีกรมทรัพยากรนํา้ไม่

น้อยกวา่ 1 เดือนก่อนวนัเร่ิมจําหน่ายนํา้ประปาตามทอ่เอกที่เพ่ิมขึน้ดงักลา่ว 

(5) ผู้ รับสมัปทานจําต้องเปลี่ยนแปลงโรงงานทําการประปาหรือเคร่ืองอปุกรณ์ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ถ้าปรากฏว่า เคร่ืองจกัร เคร่ืองเกรอะ เคร่ืองกรอง และที่เก็บนํา้ประปาในกิจการประปาเคร่ืองหนึ่ง

หรือหลายเคร่ืองไมส่ามารถจําหน่ายนํา้ประปาได้เพียงพอตามความต้องการที่จะใช้ในเขตสมัปทาน 

ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจสัง่เป็นหนงัสือไปยงัผู้ รับสมัปทานให้เพ่ิมกําลงัการจําหน่ายนํา้ภายในเวลาอนั

สมควรไมน้่อยกวา่แปดเดือนตามที่จะได้กําหนดไว้ในคําสัง่นัน้ 

ถ้าผู้ รับสมัปทานได้รับคําสัง่แล้วไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามคําสัง่นัน้ภายในเวลากําหนด และไม่มีเหตุ

อันควรเปลี่ยนแปลงคําสัง่นัน้ ผู้ ให้สมัปทานจะปรับผู้ รับสมัปทานเป็นเงินวันละห้าสิบบาททุกวัน

จนกวา่จะได้ปฏิบติัตามคําสัง่นัน้ก็ได้ 

(ข) ถ้ารัฐบาลหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีความประสงค์จะก่อสร้างหรือขยายทางหรือที่สาธารณะ

ใด ๆ ผู้ รับสมัปทานจําเป็นต้องย้ายเคร่ืองอปุกรณ์อนัอยู่ในท่ีสาธารณะซึ่งกีดขวางการก่อสร้างหรือ

การขยายนัน้ตามคําร้องขอของรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องโดยไม่คิดค่า

ทดแทน 

(ค) ถ้าเอกชนผู้ ใดร้องขอให้ผู้ รับสมัปทานย้ายเคร่ืองอปุกรณ์ ซึ่งกีดขวางทางเข้าสู่บ้านหรือท่ีดิน ไม่ว่า

ทางนัน้จะมีอยู่ก่อนหรือได้ก่อสร้างขึน้ภายหลังการติดตัง้เคร่ืองอุปกรณ์นัน้ก็ดี เม่ือรัฐบาลหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องได้อนมุติัคําร้องขอนัน้แล้ว ผู้ รับสมัปทานจะต้องย้ายเคร่ือง

อปุกรณ์นัน้ โดยไมคิ่ดคา่ทดแทน 

(ง) ถ้ารัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องร้องขอให้ผู้ รับสัมปทานวางท่อเอกซึ่งมิได้

กําหนดไว้ในสมัปทานในทางหรือที่สาธารณะอันตัง้อยู่ภายในเขตสมัปทานผู้ รับสมัปทานจะต้อง

ปฏิบติัตามคําสัง่นัน้ แต่รัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการวางท่อ

เอกนัน้ให้แก่ผู้ รับสมัปทานในราคาเทา่ทนุ 

(6) ผู้ รับสมัปทานต้องจําหน่ายนํา้ประปาตลอดเวลา 24 ชัว่โมงทกุวนั ถ้าผู้ รับสมัปทานไม่จําหน่ายนํา้ประปาใน

วนัหนึ่งวนัใดหรือหลายวนั เว้นแต่มีเหตสุดุวิสยั หรือผู้ รับสมัปทานได้ทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่ง

สําคญัอย่างหนึ่งอย่างใดแก่โรงงานหรือทําการประปาหรือเคร่ืองอปุกรณ์ตามท่ีได้รับความชอบเป็นหนงัสือ

จากผู้ ให้สมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจปรับเป็นเงินวนัละ 100 บาท กรณีถ้าผู้ รับสมัปทานจะหยุดการ

จําหน่ายนํา้ประปาในเวลาหนึง่เวลาใดต้องโฆษณาให้ผู้ใช้นํา้ทราบลว่งหน้าตามสมควร 

(7) เม่ือเปิดทําการจําหน่ายนํา้ประปาแล้ว ผู้ รับสมัปทานต้องส่งรายงานการประปาประจําวนัหรือประจําเดือน

ตามแบบท่ีแนบท้ายสมัปทาน หรือตามแบบที่จะได้บญัญัติขึน้ในภายหน้าด้วย และเม่ือเกิดอบุติัเหต ุเช่น 

การระเบิด อคัคีภยั การตาย หรือบาดเจ็บ อนัเน่ืองมาจากผู้ รับสมัปทานจะต้องรายงานให้กรมทรัพยากรนํา้

ทราบโดยเร็วที่สดุ มิฉะนัน้ ผู้ ให้สมัปทานอาจปรับผู้ รับสมัปทานเป็นเงินครัง้ละไมเ่กิน 100 บาท 

(8) ผู้ รับสมัปทานจะต้องเสนอรายงานตอ่ผู้ ให้สมัปทานไมช้่ากวา่วนัท่ี 31 มีนาคม ของทกุปี แสดงกิจการท่ีได้ทํา

มาตลอดทัง้ปีท่ีแล้วลงในบัญชีต่อท้ายสัมปทาน ได้แก่ รายการจํานวนหน่วยนํา้ประปาคิดเป็นหน่วย

ลกูบาศก์เมตรซึง่ได้ทําขึน้ในขวบปีนัน้ รายการเงินทนุ รายการเงินกู้  บญัชีทนุ บญัชีทนุสํารอง บญัชีทําการ 

บญัชีกําไรสทุธิ บญัชีทนุสํารองค่าสึกหรอ และงบดลุ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบบญัชีให้เป็นสิทธิของผู้ ให้

สมัปทาน 
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(9) เม่ือผู้ ให้สมัปทานเหน็วา่มีเหตอุนักระทบกระเทือนถึงความปลอดภยัของประชาชนอนัเน่ืองมาแต่การปฏิบติั

ของผู้ รับสมัปทานในส่วนท่ีเก่ียวกับหลกัวิชาการของการประปาหรือคณุภาพของนํา้ไม่เป็นที่ปลอดภยัแก่

สาธารณชนผู้บริโภค ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิที่จะสัง่ให้แก้ไขหรือป้องกันตามที่เห็นสมควร ถ้าไม่ปฏิบติัตาม

คําสั่งหรือปฏิบัติไม่เรียบร้อยเป็นที่พอใจของผู้ ให้สัมปทาน ผู้ ให้สัมปทานมีสิทธิท่ีจะส่งเจ้าพนักงานไป

ควบคมุดําเนินการได้โดยคิดคา่ใช้จ่ายจากผู้ รับสมัปทานทัง้สิน้ หรือเม่ือเห็นว่าเป็นการจําเป็นจะสัง่หยดุการ

จําหน่ายนํา้เสยีก็ได้แล้วแตผู่้ ให้สมัปทานจะเหน็ควร 

(10) เม่ือมีเหตเุกิดขึน้อนักระทบกระเทือนถึงความปลอดภยัหรือความผาสกุแห่งสาธารณชน หรือเก่ียวกบัความ

สงบเรียบร้อยหรือความมัน่คงภายในประเทศ หรือผู้ รับสมัปทานบอกเลิกกิจการประปา รัฐบาลมีอํานาจเข้า

ครอบครองกิจการประปาทัง้หมดหรือแตส่ว่นหนึง่สว่นใดชัว่คราวได้ อนึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจของรัฐบาลจะ

สัง่ให้หยดุการใช้เคร่ืองทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้  ถ้ารัฐบาลหมดความจําเป็นที่จะครอบครองหรือควบคมุ

กิจการตามท่ีกล่าว รัฐบาลจะส่งมอบการครอบครองหรือการควบคมุกิจการประปาคืนให้แก่ผู้ รับสมัปทาน 

ซึง่ผู้ รับสมัปทานต้องรับคืนทนัทีจะยกเหตใุดขึน้โต้แย้งไมไ่ด้ 

(11) เม่ือสมัปทานสิน้อายหุรือต้องเพิกถอน ถ้าผู้ ให้สมัปทานและผู้ รับสมัปทานมิได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ รับ

สมัปทานต้องรือ้ถอนบรรดาโรงเรือน ท่อ หรือเคร่ืองติดตัง้ท่ีได้สร้างขึน้ หรือติดตัง้ไว้ในที่สาธารณะ และต้อง

จดัให้ทางหรือสถานที่นัน้คืนดีคงสภาพเดิม ถ้าผู้ รับสมัปทานไม่ปฏิบติัตามที่กล่าวมาภายใน 6 เดือน นบัแต่

วนัท่ีสมัปทานสิน้อายหุรือวนัเพิกถอนสมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจจดัการดงักล่าวนัน้เสียเอง โดยผู้ รับ

สมัปทานจะต้องออกคา่ใช้จ่ายให้ทัง้สิน้ 

(12) ผู้ รับสมัปทานต้องมีเคร่ืองดบัไฟเคมีชนิดเคลื่อนที่ได้ประจําโรงงานทําการประปาอย่างน้อยหนึง่เคร่ือง นํา้ยา

เคมีท่ีใช้ต้องไมนํ่ากระแสไฟฟ้าเข้าสูผู่้ ใช้ได้และต้องใช้การได้ทกุเม่ือ 

ในกรณีพิเศษ อธิบดีกรมทรัพยากรนํา้จะสัง่ให้ผู้ รับสมัปทานมีเคร่ืองดบัไฟเคมีให้มากกว่านัน้ก็ได้ตามที่

เหน็สมควร 

สทิธิในการซือ้กจิการประปา 

(1) เม่ือผู้ รับสัมปทานได้ทําการไปได้กึ่งอายุสัมปทานแล้ว รัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ

ประสงค์จะซือ้กิจการประปาของผู้ รับสมัปทานทัง้หมด ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิถอนคืนสมัปทานเพ่ือซือ้หรือ

อนญุาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องซือ้กิจการประปาได้ตามราคาซือ้ขายกนัในตลาด แต่ต้อง

แจ้งให้ผู้ รับสัมปทานทราบล่วงหน้า 6 เดือน ถ้าไม่สามารถตกลงราคาซือ้ขายกันได้ให้กําหนดโดย

อนุญาโตตุลาการ โดยให้ทัง้สองฝ่ายตัง้อนุญาโตตุลาการได้ฝ่ายละคน ถ้าอนุญาโตตุลาการที่ตัง้ขึน้ไม่

สามารถตกลงกนัได้ ก็ให้อนญุาโตตลุาการนัน้เลือกตัง้ผู้ ชีข้าดขึน้คนหนึง่ บรรดาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม

ในการตัง้อนญุาโตตลุาการหรือผู้ ชีข้าดให้ออกฝ่ายละคร่ึงหนึง่ 

(2) เม่ือสมัปทานสิน้อายลุงหรือต้องเพิกถอน ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิที่จะซือ้หรือไม่ซือ้กิจการประปาทัง้หมดจาก

ผู้ รับสมัปทาน  ถ้าผู้ ให้สมัปทานมีความประสงค์จะซือ้ จะต้องปฏิบติัดงันี ้
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(ก) ถ้าซือ้เม่ือสิน้อายุสมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานต้องแจ้งความจํานงเป็นหนงัสือไปยงัผู้ รับสมัปทานอย่าง

น้อย 6 เดือนก่อนสิน้อายสุมัปทาน 

(ข) ถ้าซือ้เม่ือสมัปทานต้องเพิกถอน ผู้ ให้สมัปทานต้องแจ้งความจํานงเป็นหนงัสือไปยงัผู้ รับสมัปทาน

ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัเพิกถอนสมัปทาน ถ้าไม่แจ้งภายในกําหนดเวลาดงักล่าวข้างต้น หรือแจ้ง

วา่ไมป่ระสงค์จะซือ้กิจการประปา ผู้ รับสมัปทานมีสิทธิที่จะขายกิจการให้แก่ผู้ อ่ืนได้ กรณีตกลงราคา

ซือ้ขายกนัไมไ่ด้ ให้ตัง้อนญุาโตตลุาการกําหนดราคาตามที่ระบใุนสมัปทาน 

(3) ถ้าผู้ ให้สมัปทานไมป่ระสงค์จะซือ้กิจการประปา และผู้ รับสมัปทานมีความประสงค์จะดําเนินการต่อไป ผู้ รับ

สมัปทานต้องแจ้งความจํานงเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ให้สมัปทานอย่างน้อย 3 เดือนก่อนสมัปทานสิน้อาย ุ

การโอนสัมปทาน 

สมัปทานนีจ้ะโอนไปยงัผู้ ใดไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากผู้ ให้สมัปทานเสียก่อน และต้องอยู่

ภายใต้บงัคบัเง่ือนไขซึ่งผู้ ให้สมัปทานจะเห็นสมควรเพ่ือยงัให้กิจการดําเนินไปโดยเรียบร้อยและมีการจําหน่ายนํา้ประปาเป็น

ปกติ 

การเพกิถอนสัมปทาน 

(1) ระหวา่งอายสุมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจเพิกถอนสมัปทานได้ด้วยเหตหุนึง่เหตใุด ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ รับสัมปทานละเลยไม่ก่อสร้างและตัง้โรงงานทําการประปากับเคร่ืองอุปกรณ์ให้เสร็จภายใน 7 

เดือน นบัแตว่นัที่ลงนามในสมัปทานนี ้

(ข) ผู้ รับสมัปทานละเลยไม่จําหน่ายนํา้ประปาเป็นเวลาเกินกว่า 3 วนั เว้นแต่การละเลยนัน้จะเกิดจาก

เหตสุดุวิสยั 

(ค) ผู้ รับสมัปทานละเลยไม่ปฏิบติัตามข้อบงัคบั หรือเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดซึง่กําหนดไว้ในสมัปทาน หรือ

ตอ่ท้ายสมัปทาน 

(ง) เม่ือโรงงานทําการประปา เคร่ืองอปุกรณ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดอนัเป็นส่วนสําคญัของกิจการประปา

นัน้ถกูยดึตามคําพิพากษาของศาล 

(2) เม่ือสัมปทานนีไ้ด้กําหนดไว้โดยเฉพาะว่า ให้ผู้ ให้สัมปทานมีอํานาจปรับผู้ รับสัมปทานในกรณีที่ผู้ รับ

สมัปทานละเลยไม่ปฏิบติัตามข้อบงัคบั หรือเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดซึง่กําหนดไว้ในสมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานจะ

เพิกถอนสัมปทานนีไ้ม่ได้ เว้นแต่ผู้ รับสัมปทานยังคงฝ่าฝืนเป็นเวลาเดือนหนึ่งหรือกว่านัน้ ตามแต่ผู้ ให้

สมัปทานจะเหน็สมควรกําหนด และผู้ ให้สมัปทานได้เตือนผู้ รับสมัปทานเป็นหนงัสือไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อน

มีคําสัง่เพิกถอนสมัปทาน 

ในเม่ือสัมปทานมิได้กําหนดไว้โดยเฉพาะว่า ให้ผู้ ให้สัมปทานมีอํานาจปรับผู้ รับสัมปทานในกรณีท่ีผู้ รับ

สมัปทานละเลยไมป่ฏิบติัตามข้อบงัคบัหรือเง่ือนไขข้อหนึง่ข้อใด ซึง่กําหนดไว้ในสมัปทานนัน้ นอกจากกรณี

ที่ระบไุว้ในข้อ (1) (ข) และ (ง) ผู้ ให้สมัปทานจะปรับผู้ รับสมัปทานเป็นเงินหนึง่ร้อยบาท และปรับเรียงรายวนั
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อีกวนัละห้าสิบบาทตลอดเวลาที่ผู้ รับสมัปทานยงัคงฝ่าฝืนอยู่ก็ได้ และผู้ ให้สมัปทานจะเพิกถอนสมัปทาน

ไม่ได้ เว้นแต่ผู้ รับสัมปทานยังคงฝ่าฝืนอยู่ต่อไป และผู้ ให้สมัปทานได้เตือนผู้ รับสัมปทานเป็นหนังสือดัง

กําหนดไว้ 

 

การคดิราคานํา้ประปา 

ให้ผู้ รับสมัปทานคิดคา่นํา้ประปาจากผู้ ใช้นํา้ได้ตามรายละเอียดในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาระหว่างการประปาส่วน

ภมิูภาคกบัผู้ รับสมัปทาน ฉบบัลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2543 โดยอตัราค่านํา้ประปาซึ่งกําหนดไว้ข้างต้นนัน้อาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตนํา้ประปาได้เพ่ิมขึน้ ผู้ รับสมัปทานอาจเพ่ิมอตัราค่าจําหน่ายนํา้ประปาขึน้

จากอตัราที่ใช้อยู่ได้ตามส่วนมากและน้อยตามรายละเอียดในสญัญาซือ้ขายนํา้ประปาระหว่างการประปา

สว่นภมิูภาค กบัผู้ รับสมัปทาน ฉบบัลงวนัที่ 21 กนัยายน 2543 

(ข) ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมิได้เป็นผู้ รับสัมปทาน เม่ือสิน้ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนามใน

สมัปทานนี ้ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้ ใช้นํา้ขอร้องมายงัผู้ ให้สมัปทานให้เปลี่ยนอตัราหรือวิธีคิด

ค่านํา้ประปา ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจจะพิจารณา และถ้าเป็นที่พอใจว่าการเปลี่ยนอตัราค่านํา้ประปาหรือ

การแก้ไขวิธีคิดค่านํา้ประปานัน้เป็นการสมควร โดยเหตท่ีุพฤติการณ์อนัเป็นบรรทดัฐานที่ได้กําหนดอตัรา

หรือวิธีการคิดคา่นํา้ประปาท่ีใช้อยู่นัน้ได้เปลี่ยนแปลงไปก็ให้มีอํานาจสัง่เป็นหนงัสือให้ใช้อตัราและวิธีคิดค่า

นํา้ใหม่แทนได้ตามท่ีผู้ ให้สมัปทานจะเห็นเป็นการยติุธรรมและสมควร คําสัง่นัน้ผู้ รับสมัปทานจะต้องปฏิบติั

ตาม 

(ค) ถ้าผู้ รับสมัปทานประสงค์จะลดอตัราคา่นํา้ประปา ก็มีสิทธิจะลดคา่นํา้ประปาได้ไม่ว่าในเวลาใด แต่ต้องแจ้ง

ให้ผู้ ให้สมัปทานทราบลว่งหน้า 15 วนั 

การสิน้สุดของสัญญา 

สมัปทานสิน้สดุลงในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กรณีสิน้สดุอายสุมัปทาน 25 ปี โดยไมมี่การตอ่อาย ุ

(ข) กรณีผู้ รับสมัปทานคืนสมัปทานเม่ือเลิกกิจการ ผู้ รับสมัปทานจะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ให้สมัปทานทราบ

ล่วงหน้าก่อน 6 เดือนเป็นอย่างน้อย และเม่ือผู้ รับสมัปทานได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากผู้ ให้สมัปทานแล้ว

จึงจะเลิกกิจการได้ ในกรณีเช่นนีใ้ห้นําข้อบงัคบัในหมวด 5 แห่งสมัปทานนี ้ซึง่ว่าด้วยสมัปทานสิน้อายแุละ

การเพิกถอนสมัปทานมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

(ค) กรณีเม่ือผู้ รับสมัปทานได้ทําการไปได้ 12 ปีคร่ึงนบัแต่วนัท่ี ได้ลงนามในสมัปทาน (วนัที่ 11 มีนาคม 2548) 

และรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประสงค์ซือ้กิจการประปาของผู้ รับสมัปทานทัง้หมด (ในราคา

ตลาดหรือราคาท่ีอนญุาโตตลุาการกําหนดในกรณีที่ไม่สามารถตกลงราคากันได้) ให้ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิ

ถอนคืนสมัปทาน 
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(ง) กรณีเม่ือถกูเพิกถอนสมัปทาน 

 

 

การจ่ายเงนิปันผล 

การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิจะกระทําได้ต่อเม่ือมีการกันสํารองตามกฏหมายไว้ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

ประจําปีแล้ว กําไรที่เหลือภายหลงัการจ่ายปันผลให้โอนไปบญัชีกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร กําไรสะสมท่ีสํารองตามกฏหมาย

ให้กนัไว้เป็นเงินสดโดยนําฝากประจําไว้ท่ีธนาคาร แตถ้่ามีเกินกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนที่ชําระแล้วจะเอาเงินจํานวนที่

เกินนีไ้ปลงทนุซือ้พนัธบตัร หรือตราสารการเงินอ่ืนเพ่ือหาผลประโยชน์ได้ แต่การลงทนุนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ให้

สมัปทานก่อน 

ค่าธรรมเนียม 

ตัง้แตว่นัเร่ิมทําการจําหน่ายนํา้ประปาเป็นต้นไป ผู้ รับสมัปทานต้องสง่เงินให้แก่ผู้ ให้สมัปทานเพ่ือทดแทนคา่ใช้จ่ายของเจ้า

พนกังานผู้ตรวจการของผู้ให้สมัปทานในปีหนึง่ตามปฏิทินเป็นอตัราตายตวัในอตัรา 5 บาทตอ่หนึง่ลกูบาศก์เมตรของปริมาณ

นํา้ที่ทําได้เตม็กําลงัในหนึง่ชัว่โมง แตเ่งินจํานวนนีจ้ะต้องชําระไมน้่อยกวา่ 50 บาท หรือมากกวา่ 200 บาทตอ่หนึง่ปี  เงิน

จํานวนนีจ้ะต้องชําระลว่งหน้าปีละครัง้ภายในเดือนธนัวาคม ของทกุปี สําหรับในปีแรก จะต้องชําระเงินตามสว่นมากและน้อย

แหง่ปีตามที่เปิดทําการมาแล้วให้แก่ผู้ ให้สมัปทาน ทัง้นี ้ให้ชําระภายใน 3 เดือน นบัแตว่นัที่ได้เร่ิมจําหน่ายนํา้ประปาหรือถ้า

หากเวลาที่เปิดทําการยงัไมท่นัครบ 3 เดือนก็สิน้ปี ก็ให้ชําระเงินก่อนสิน้ปี 

 

1.3 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาให้สทิธิดาํเนินการผลติจาํหน่ายและให้บริการ 

คูส่ญัญา  : บริษัท ที่ดินบางปะอิน จํากดั และ 

  บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัที่ลงนามในสญัญา  : 7 สิงหาคม 2552 

ระยะเวลาตามสญัญา  : 30 ปี นบัแตเ่ร่ิมประกอบกิจการ คือวนัที่ 8 สิงหาคม 2582 

คําจํากดัความท่ีสําคญั 

 การประกอบการ  : การบริหาร การดําเนินการ การพฒันา การดูแล การซ่อมบํารุง การปรับปรุง การ

ขาย การบริการ และการจดัเก็บรายได้จากลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรม 

 กนอ.  : การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

โครงการ  : การประกอบการ รวมทัง้การสนบัสนนุทางการเงิน เพ่ือดําเนินการผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปา และการให้บริการบําบดันํา้เสีย 
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 นิคมอตุสาหกรรม  :  เขตนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 

 ผู้ประกอบการ  : บริษัท หรือองค์กรซึง่ผู้ รับสิทธิอาจแตง่ตัง้ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้สิทธิ 

ระบบจ่ายนํา้  : ระบบจ่ายนํา้ซึ่งส่งนํา้จากระบบผลิตนํา้ประปาไปยังมาตรวดันํา้ของลกูค้าในนิคม

อตุสาหกรรม 

 ระบบบําบดันํา้เสีย  : ระบบรับนํา้เสีย และโรงบําบดันํา้เสีย 

 ระบบผลิตนํา้ประปา  : ระบบสบูนํา้ดิบ โรงผลิตนํา้ และระบบจ่ายนํา้ 

 ระบบรับนํา้เสีย  : ระบบรับนํา้เสียจากลกูค้ามายงัโรงบําบดันํา้เสีย 

ระบบสบูนํา้ดิบ  :  การสบูนํา้ และระบบใดๆ ที่จะทําการติดตัง้เพ่ือให้ผู้ รับสิทธิได้สบูนํา้จากสถานีสบูนํา้

ดิบ และสง่ตอ่มายงัโรงผลิตนํา้เพ่ือผลิตนํา้ประปา 

โรงบําบดันํา้เสีย  : อาคาร สิ่งก่อสร้าง ท่อ และเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เพ่ือรับนํา้เสียเข้าสู่

กระบวนการของระบบบําบัดนํา้เสีย รวมทัง้ท่ีดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของบ่อรับตะกอน

หลงัจากการบําบดันํา้เสีย 

โรงผลิตนํา้  : อาคาร สิ่งก่อสร้าง ท่อ และเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้สถานีสบูนํา้ดิบมายงั

ระบบผลิตนํา้ประปาเพ่ือผลิตนํา้ประปา บอ่เก็บนํา้ และการขนสง่นํา้ที่ผลิตแล้วไปยงั

ระบบจ่ายนํา้ รวมทัง้ที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของโรงผลิตนํา้ และสถานีสบูนํา้ดิบ ท่ีดินซึง่เป็น

ที่ท่ีมีการวางทอ่สง่นํา้ดิบ และทอ่สง่นํา้ 

 สถานีสบูนํา้ดิบ  : สถานีสบูนํา้ดิบเพ่ือสบูนํา้ดิบจากแมนํ่า้เจ้าพระยามาใช้ในการผลิตนํา้ประปา 

สญัญาร่วมดําเนินงาน  : สญัญาร่วมดําเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ลงวนัท่ี 22 ธันวาคม 

2532 ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน 

จํากดั  

สิทธิผู้ รับสิทธิ  : สิทธิแตเ่พียงผู้ เดียวที่ผู้ รับสิทธิจะพงึมีตลอดระยะเวลาของสญัญา 

สิทธิภายใต้สญัญา 

  ภายใต้ข้อบญัญติัแหง่สญัญาฉบบันี ้ ผู้ ให้สิทธิได้ให้สิทธิในการประกอบการที่ผู้ ให้สิทธิมีอยู่ทัง้หมดแก่ผู้ รับสิทธิเป็น

เวลา 30 ปี รวมถึงการใช้ ดแูล ซ่อมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือประโยชน์ในการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา 

และการให้บริการบําบดันํา้เสีย นับจากวนัเร่ิมประกอบกิจการและยินยอมให้ผู้ รับสิทธิได้ใช้สิทธิดงักล่าวของผู้ รับสิทธิตาม

สญัญาฉบบันีใ้นเขตนิคมอตุสาหกรรม แตเ่พียงผู้ เดียวตัง้แตว่นัเร่ิมประกอบกิจการไปจนตลอดระยะเวลาของสญัญานี ้ 

การใช้ท่ีดินในโครงการ 
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  นบัตัง้แต่วนัเร่ิมประกอบกิจการ ผู้ ให้สิทธิจะจดัการให้ผู้ รับสิทธิได้ใช้ที่ดินหรือได้สิทธิในรูปแบบใดๆ เพ่ือการใช้ที่ดิน

ที่เก่ียวข้องกบัโรงผลิตนํา้ ระบบจ่ายนํา้ โรงบําบดันํา้เสีย และระบบบําบดันํา้เสีย และให้สิทธิในการใช้ที่ดินดงักล่าวแก่ผู้ รับสิ

ทิตลอดอายสุญัญา 

การดําเนินการตามโครงการ 

  ในการดําเนินการตามโครงการผู้ รับสิทธิจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบงัคับ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ 

รวมทัง้มาตรการเพ่ือความปลอดภยัท่ีเก่ียวกบัระบบประปาเอกชน และระบบบําบดันํา้เสีย ที่ กนอ. หรือหน่วยงานราชการอ่ืน

ใดที่เก่ียวข้อง ได้ประกาศกําหนดซึ่งใช้บงัคบัอยู่แล้วในขณะนี ้แลประกาศใช้ต่อไปในภายหน้า และผู้ ให้สิทิจะไม่ดําเนินการ

จ่ายโอย และ/หรือ ก่อภาระผูกพันเหนือท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง และเคร่ืองจักรของผู้ ให้สิทธิที่ซึ่งเก่ียวข้องกับการดําเนินการ

ประกอบการ รวมถึงโรงผลิตนํา้ และโรงบําบดันํา้เสียกบับคุคลใดๆ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากผู้ รับสิทธิ 

การผลิตและขายนํา้ประปา และการให้บริการบําบดันํา้เสีย 

  ผู้ รับสิทธิจะดําเนินการผลิตอย่างเพียงพอท่ีจะสง่นํา้ให้แก่ลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรมในคณุภาพตามท่ี กนอ. กําหนด 

และผู้ รับสิทธิจะทําให้โรงบําบดันํา้เสียสามารถบําบดันํา้เสียให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอตลอดอายุของ

สญัญา ผู้ รับสิทธิมีสิทธิเรียกเก็บค่านํา้ประปา และค่าบําบดันํา้เสีย รวมถึงรายได้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบการจาก

ลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรมได้โดยตรง และผู้ รับสิทธิจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัมิเตอร์วดันํา้ และอปุกรณ์วดัคณุภาพ

ของนํา้เสียก่อนการบําบดั รวมทัง้คา่ติดตัง้ ซอ่มแซม 

การบํารุงรักษาระบบผลิตนํา้ประปา และระบบบําบดันํา้เสีย 

  ผู้ รับสิทธิมีหน้าท่ีต้องบํารุงรักษาโรงผลิตนํา้ ระบบผลิตนํา้ประปา ระบบจ่ายนํา้ โรงบําบดันํา้เสีย ระบบรับนํา้เสีย 

และระบบบําบดันํา้เสียให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีรวมทัง้ทําการซ่อมแซม และบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ ตาม

ระยะเวลาตลอดอายสุญัญา หากมีกรณีจําเป็นต้องมีการขยายระบบบําบดันํา้เสีย เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าในนิคม

อุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึน้ ผู้ รับสิทธิจะต้องเป็นผู้ เข้าดําเนินการลงทุนดงักล่าวภายใต้ค่าใช้จ่ายของผู้ รับสิทิแต่ผู้ เดียว และยก

กรรมสิทธ์ิในระบบบําบดันํา้เสียสว่นขยายให้แก่ผู้ รับสิทธิโดยไมคิ่ดคา่ตอบแทนใดๆ 

การยกเลิกสญัญา 

1. การเลิกสญัญาโดยผู้ให้สิทธิ 

(ก) ผู้ รับสิทธิไมส่ามารถผลิตนํา้ประปาเพ่ือขายหรือให้บริการบําบดันํา้เสียได้ตามสญัญา 

(ข) ผู้ รับสิทธิไมส่ามารถผลิตนํา้ประปาหรือบําบดันํา้เสียได้ตรงตามมาตรฐานนํา้ตามที่กําหนด 

(ค) ผู้ รับสิทธิละเมิดข้อสญัญาที่เป็นสาระสําคญั 

2. การเลิกสญัญาโดยผู้ รับสิทธิ 

(ก) ผู้ให้สิทธิละเมิดข้อสญัญาที่เป็นสาระสําคญั 

(ข) ผู้ให้สิทธิละเมิดข้อสญัญาร่วมดําเนินการ อนัเป็นสาระสําคญัเป็นเหตใุห้ถกูเลิกสญัญาดงักลา่วได้ 

(ค) หน่วยงานใดๆ ของรัฐบาลได้เข้ามาขัดขวาง หรือแทรกแซงการดําเนินการประกอบการ หรือการ

ดําเนินงานของระบบผลิตนํา้ประปา และจ่ายนํา้ประปา หรือการให้บริการบําบดันํา้เสียให้แก่ลกูค้าโดย

ปราศจากเหตอุนัชอบด้วยกฎหมาย 

ระยะเวลาของสญัญา 



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 143 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (56-1) 

   

 เว้นแตจ่ะมีการเลกิสญัญาตามบทบญัญติัแหง่สญัญานี ้ระยะเวลาของสญัญาจะสิน้สดุลงในวนัถดัจากวนัที่ครบ30 

ปี นบัแตว่นัเร่ิมประกอบกิจการ 

2 ประปาปทุมธานี 

สัญญา คู่ สัญญา 

(1) สญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา  การประปาสว่นภมิูภาค 

(2) สญัญาซือ้ขายนํา้ประปาในพืน้ท่ีสํานกังานประปารังสิต 

จงัหวดัปทมุธานี 

การประปาสว่นภมิูภาค 

(3) สมัปทานประกอบกิจการประปา กระทรวงมหาดไทย 
 

2.1 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาให้สทิธิดาํเนินการผลติและจาํหน่ายนํา้ประปา  

คู่ สัญญา  :    การประปาสว่นภมิูภาค (“กปภ.”) และ  

   บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั (“ประปาปทมุธานี”)   

วันที่ลงนามในสัญญา  :   31 สิงหาคม 2538 แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2549 

ระยะเวลาตามสัญญา :   25 ปี นบัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการ (คือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2541) 

คาํจาํกัดความที่สาํคัญ  

การประปา  : การประปาสว่นภมิูภาค ซึง่จดัตัง้โดยพระราชบญัญติัการประปาสว่นภมิูภาค พ.ศ. 2522 หรือผู้สืบสิทธิ 

ผู้ รับสิทธิ  : บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั   

ระบบผลิต

นํา้ประปา  

 : สิ่งก่อสร้าง และเคร่ืองอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตนํา้ประปา  ซึ่งผู้ รับสิทธิจําต้องดําเนินการก่อสร้าง 

และจดัหาโดยมีวตัถปุระสงค์ในการสบูเอานํา้ดิบมาผลิตเป็นนํา้ประปา และส่งนํา้ประปาไปยงัจดุจําหน่าย

นํา้ที่มิเตอร์หลกั (Master Meter) ซึ่งระบบผลิตนํา้ประปาจะรวมถึงที่ดินท่ีเป็นที่ตัง้ของระบบผลิต

นํา้ประปาด้วย ระบบผลิตนํา้ประปาประกอบด้วย โรงงานผลิตนํา้ประปา และระบบสง่นํา้ประปา 

โรงงานผลิต

นํา้ประปา 

 : อาคาร สิ่งก่อสร้าง และเคร่ืองมืออปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้เพ่ือสบูนํา้ดิบจากแหล่งนํา้ดิบ และเพ่ือผลิตนํา้ประปา 

บ่อเก็บนํา้ และการขนส่งนํา้ที่ผลิตแล้วไปยังระบบส่งนํา้ประปา รวมทัง้ท่ีดินท่ีเป็นที่ตัง้ของโรงงานผลิต

นํา้ประปา 

ระบบสง่

นํา้ประปา 

 : ระบบส่งนํา้ที่ใช้ในการส่งนํา้ท่ีผลิตแล้วจากโรงงานผลิตนํา้ประปาไปยังระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่

ประชาชน ณ จดุวดันํา้ ซึง่ระบบดงักลา่วให้รวมถึงสถานีจ่ายนํา้ซึง่ใช้ในการนัน้ 

ระบบจ่าย

นํา้ประปา

ให้แก่

ประชาชน 

 : ระบบจ่ายนํา้ซึง่สง่นํา้จากระบบสง่นํา้ประปา ณ จดุวดันํา้ไปยงัที่ท่ีกําหนดในขอบเขตของงานไว้ในสญัญา 

ระบบรับ

นํา้ประปา

 : ระบบประปาท่ีการประปาได้ติดตัง้เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถรับนํา้จากระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ประชาชน 



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 144 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (56-1) 

   

ของ

ผู้บริโภค 

ปริมาณนํา้

ขัน้ต่ําที่ต้อง

ซือ้ 

 : ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําซึง่วดัเป็นลกูบาศก์เมตรต่อวนัท่ีการประปา จะต้องซือ้จากผู้ รับสิทธิตามท่ีกําหนด

ไว้ในสญัญา 

ปริมาณ

นํา้ประปา

ขัน้ต่ําที่

จะต้อง

จดัสง่ให้กบั

การประปา 

 : ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ระบบผลิตนํา้ประปาสามารถผลิตและจดัส่งให้การประปาในแต่ละวนั โดยวดั

เป็นลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณเท่ากับปริมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ในขณะนัน้บวกด้วยร้อยละ 30 ของ

ปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้  

วัตถุประสงค์ของสัญญา 

 กปภ. ได้ให้สิทธิการจําหน่ายนํา้ประปาไมเ่กิน 288,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั ให้แก่ กปภ. ในเขตปทมุธานีและรังสิต

เพ่ือทดแทนระบบผลิตนํา้ประปาจากบ่อบาดาลของ กปภ. และเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตนํา้ประปาให้เพียงพอต่อการต้องการ

ของประชาชน โดย กปภ.จะสง่นํา้ประปาจากประปาปทมุธานี เข้าสูร่ะบบรับนํา้ประปาของผู้บริโภคเพ่ือขายให้แก่ประชาชนอีก

ทอดหนึ่ง และประปาปทมุธานีตกลงท่ีจะเป็นผู้ ก่อสร้างระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ประชาชนเอง ซึ่งประปาปทมุธานีตกลงจะ

เป็นผู้ลงทุนและรับผิดชอบในผลกําไรขาดทนุทัง้หมดแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ ณ วนัเร่ิมประกอบกิจการ (กล่าวคือวนัท่ี 15 

ตลุาคม 2541) ประปาปทมุธานี ตกลงโอนกรรมสิทธ์ิในระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ประชาชนให้เป็นของ กปภ. และ ในเวลา 

24.00 น. ของวนัที่ครบกําหนด 25 ปี หลงัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการ (กลา่วคือวนัที่ 14 ตลุาคม 2566) กรรมสิทธ์ิในระบบผลิต

นํา้ประปาจะตกเป็นของ กปภ. 

สทิธิและหน้าที่ของคู่ สัญญา 

(1) กปภ. ได้ให้สิทธิแก่ประปาปทมุธานีในการจําหน่ายนํา้ประปาในเขตปทมุธานีและรังสิตแตเ่พียงผู้ เดียวตัง้แต่

วนัเร่ิมประกอบกิจการไปจนตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยมีปริมาณนํา้ประปาท่ีจําหน่ายไมเ่กิน 288,000 

ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 

(2) ประปาปทมุธานี มีภาระผกูพนัที่จะต้องออกแบบ ก่อสร้าง พฒันา และบํารุงรักษาระบบผลิตนํา้ประปาและ

ปรับปรุงระบบสง่นํา้ของ กปภ. ท่ีมีอยู่เพ่ือรับนํา้ประปาที่ผลิตแล้วจากระบบผลิตนํา้ประปาตามสญัญา และ 

ออกแบบและก่อสร้างระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ประชาชน   โดยได้รับสิทธิเป็นรายแรกในการสบูเอานํา้ดิบ

จากแหล่งนํา้ดิบมาใช้ในระบบผลิตนํา้ประปา รวมทัง้บริหาร ดําเนินการ บํารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุง

ระบบผลิตนํา้ประปา เพ่ือผลิตนํา้ดิบจากแหลง่นํา้ดิบให้เป็นนํา้ประปาตามมาตรฐานที่กําหนดและขายให้แก่ 

กปภ.ตามสญัญานี ้โดย กปภ.จะใช้ความพยายามอย่างท่ีสุดที่จะช่วยให้ประปาปทุมธานีได้ทํางานโดย

อิสระและสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของประปาปทมุธานี  และ กปภ. จะไม่กระทําการใดๆ หรืออนญุาตให้

บุคคลอ่ืนใด ได้เข้ากระทําการใดๆ อันจะส่งผลกระทบในทางลบต่อระบบผลิตนํา้ประปา ทัง้นี ้ประปา

ปทมุธานีจะแจ้งให้ กปภ. ทราบหากประปาปทมุธานีถกูขดัขวางโดยประการใดๆ ในการเข้าทํางานหรือเข้า

รับสิทธิประโยชน์ของประปาปทมุธานี ตามสญัญานี ้โดยประปาปทมุธานี จะดําเนินงานด้วยความเสี่ยงและ
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คา่ใช้จ่ายของประปาปทมุธานีเอง เว้นแต่สญัญาจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืนโดยที่จะไม่เรียกร้องขอหลกัประกนั

หรือการคํา้ประกนัใดๆของรัฐหรือ กปภ. และ ประปาปทมุธานี จะโอนกรรมสิทธ์ิในระบบผลิตนํา้ประปา

ให้แก่ กปภ. ในเวลา 24.00 น. ของวนัที่ครบกําหนด 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการ (กล่าวคือวนัที่ 14 

ตลุาคม 2566) 

(3) ประปาปทมุธานี จะต้องดําเนินการขออนญุาต ขอใบอนญุาต หรือขอความยินยอมตา่งๆ จากหน่วยงานของ

รัฐ กปภ. จะใช้ความพยายามอย่างที่สดุที่จะช่วยเหลือให้ประปาปทมุธานี ได้รับอนญุาตดงักล่าว และเม่ือ

ประปาปทมุธานี ร้องขอ กปภ. จะใช้ความพยายามอย่างที่สดุที่จะช่วยเหลือประปาปทมุธานี ในการเจรจา

กบัเอกชนรายอ่ืนๆ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ประปาปทมุธานี สามารถวางท่อส่งนํา้และติดตัง้เคร่ืองสบู

นํา้ในทรัพย์สินของเอกชนนัน้ และ/หรือ ให้ประปาปทุมธานีและผู้ รับเหมาสามารถก่อสร้าง ซ่อมแซม 

บํารุงรักษา และใช้ท่อส่งนํา้และเคร่ืองสบูนํา้ในทรัพย์สินของเอกชนรายอ่ืนๆ แต่ทัง้นี ้ประปาปทมุธานี เป็น

ผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่จะต้องชดใช้ให้กบัเจ้าของทรัพย์สินนัน้เอง ความช่วยเหลือของกปภ. ดงักล่าวจะ

ไมร่วมถึงการเวนคืนทรัพย์สินจากเอกชน  

(4) หากภายในระยะเวลาของสญัญานี ้คํายินยอมหรืออนญุาตใดๆ ที่จําเป็น รวมทัง้ความยินยอมจากเอกชนที่

เป็นเจ้าของทรัพย์สินดงักลา่ว ถกูยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือตีความไปในทางอ่ืนอนัจะเกิดผลเสียหายอย่าง

สําคัญแก่ประปาปทุมธานีหรือผู้ รับเหมา (เว้นแต่การยกเลิกหรือเพิกถอนนัน้เกิดขึน้จากการที่ประปา

ปทุมธานีหรือผู้ รับเหมาแล้วแต่กรณี ละเมิดสัญญาและปฏิบัติผิดไปจากที่กําหนดไว้ตามสัญญานีห้รือ

สญัญาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในประการสําคญั) หรือ ได้หมดอายุลงโดยมิได้มีการขยายระยะเวลาการให้ความ

ยินยอมนัน้ออกไป ถึงแม้เม่ือประปาปทมุธานี หรือผู้ รับเหมาได้ขอตอ่อายแุล้ว หรือก่อนที่การดําเนินการตาม

วตัถปุระสงค์ที่ได้รับความยินยอมนัน้จะเสร็จสิน้ลง ให้ประปาปทมุธานี และ กปภ. เจรจาทําความตกลงกนั

เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าวเพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของประปาปทมุธานี คู่สญัญา

ทัง้สองฝ่ายจะใช้ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาและตกลงกันให้ได้ภายใน 14 วันหลังจากที่ประปา

ปทมุธานีได้แจ้งให้ กปภ.ทราบ และหากปัญหาดงักล่าวไม่ได้รับการแก้ไขจนเป็นท่ีพอใจแก่ประปาปทมุธานี 

จนทําให้ประปาปทมุธานีและผู้ รับเหมาไม่สามารถท่ีจะรับสิทธิและประโยชน์ตามสญัญานีแ้ละสญัญาอ่ืนที่

เก่ียวข้อง ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีประปาปทมุธานี ได้แจ้งแก่ กปภ. หรือภายในระยะเวลาเกินกว่านัน้

ตามท่ีประปาปทมุธานี จะยินยอม ประปาปทมุธานี มีสิทธิเลิกสญัญาโดยทําเป็นหนงัสือ ทัง้นีจ้ะไม่กระทบ

ถึงสิทธิของคูส่ญัญาแต่ละฝ่ายซึง่มีต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง หากปัญหาดงักล่าวสามารถแก้ไขได้ภายใน 60 

วนั ผู้ รับสิทธิจะเรียกเอาค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายที่เกิดขึน้โดยมีเหตผุลสมควรโดยเพ่ิมอตัราค่านํา้ประปา 

หรือโดยวิธีการอ่ืนตามแต่คู่สญัญาจะตกลงกนัโดยได้รับความยินยอมจากผู้สนบัสนนุทางการเงิน และการ

ประปาจะปฏิบติัตามข้อตกลงเช่นนัน้ด้วย 

(5) ประปาปทมุธานี จะรับผิดชอบตอ่การบํารุงรักษาระบบผลิตนํา้ประปาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี และอยู่ใน

สภาพท่ีไมก่่อให้เกิดอนัตรายแก่บคุคลใดๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตในลกัษณะเดียวกนั 

(6) ตลอดระยะเวลาของสัญญานี ้การประปาจะช่วยเหลือผู้ รับสิทธิในการขอรับ และการรับบริการ

สาธารณปูโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร ในอตัราค่าใช้บริการที่ต่ํากว่าลกูค้าทัว่ไป หรือในอตัราที่ถูก

ท่ีสดุคิดกบัลกูค้าในภาคอตุสาหกรรมเท่ากบัที่จะเรียกเก็บจากการประปา หากการประปาได้ดําเนินกิจการ

เอง อตัราใดอตัราหนึง่แล้วแตว่า่อตัราใดจะต่ํากวา่ 
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การซือ้ขายนํา้ประปา 

(1) ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ในวนัเร่ิมประกอบกิจการเท่ากับ 140,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั และใน

ทกุๆ ระยะเวลา 12 เดือน กปภ. จะกําหนดปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ให้แก่ผู้ รับสิทธิ ทัง้นี ้ปริมาณ

นํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ในแต่ละปีจะต้องไม่ต่ํากว่าปริมาณนํา้ประปาที่กําหนดไว้ในปีก่อนหน้านัน้ โดย 

กปภ. จะต้องกําหนดปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ไว้ในคําบอกกล่าวที่ส่งให้แก่ผู้ รับสิทธิ ก่อนครบ

กําหนด 15 วนั ของเวลาสิน้สดุในแตล่ะปี ซึง่ปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ดงักล่าว จะมีผลบงัคบัใช้เป็น

เวลา 12 เดือน นบัตอ่จากเวลาที่สิน้สดุในแตล่ะปี 

ผู้ รับสิทธิจะทําให้ระบบผลิตนํา้ประปามีกําลงัผลิตเพียงพอที่จะส่งนํา้ในปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้บวกกับ

ร้อยละ 30 ของปริมาณนํา้ดงักลา่วตลอดเวลา ณ จดุรับสง่นํา้ตามที่การประปากําหนดตัง้แตว่นัเร่ิมประกอบ

กิจการ 

เม่ือ กปภ.คาดเห็นได้ว่า ความต้องการนํา้ประปาของผู้บริโภคในเขตปทุมธานีและรังสิตจะเกินปริมาณ 

288,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั กปภ.มีสิทธิเร่ิมดําเนินโครงการท่ีจะจดัหานํา้ประปาให้แก่ผู้บริโภคในส่วนท่ี

เกินนัน้ได้ ไม่ว่า กปภ.จะดําเนินการเอง หรือให้เอกชนรายหนึ่งรายใดดําเนินการ แม้ยังไม่ครบกําหนด

ระยะเวลาของสญัญาก็ตาม แต่กปภ. จะรับซือ้นํา้ประปาจากแหล่งอ่ืนหรือดําเนินการจ่ายนํา้ประปาแก่

ผู้บริโภคส่วนท่ีเกินดงักล่าวข้างต้นได้ต่อเม่ือปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ครบจํานวน 288,000 ลกูบาศก์เมตร

ตอ่วนัแล้ว 

(2) ประปาปทมุธานี จะทําการเฉลี่ยปริมาณนํา้ประปาที่ประปาปทมุธานี ได้จดัส่งให้ กปภ. ทกุรอบระยะเวลา 

12 เดือน นบัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการ หากปรากฏว่ามลูค่าเฉลี่ยของปริมาณนํา้ประปาที่จดัส่งให้ในรอบ

ระยะเวลา 12 เดือน ต่ํากว่าปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ กปภ. จะชําระค่านํา้ประปาเพ่ิมให้แก่ประปา

ปทมุธานี ตามปริมาณท่ีต่ํากว่าปริมาณนํา้ประปาขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ โดย กปภ.ต้องชําระค่านํา้ประปาในส่วน

เพ่ิมดงักลา่ว ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับใบแจ้งหนี ้ 

แตถ้่าในช่วงเวลาใดในระยะ 12 เดือนดงักลา่ว ซึง่ผู้ รับสิทธิจดัสง่นํา้ประปาให้การประปาได้ไม่ถึงปริมาณนํา้

ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ หรือมีเหตุฉุกเฉินซึ่งการประปาสั่งให้ผู้ รับสิทธิหยุดสูบจ่ายนํา้หรือลดปริมาณการส่งนํา้

ชัว่คราวตามข้อ 10.7 ให้ถือว่าการประปาไม่มีความผูกพนัที่ต้องจ่ายค่านํา้ประปาตามปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่

ต้องซือ้ในช่วงเวลานัน้ ดงันัน้ ในการหามลูค่าเฉลี่ยของปริมาณนํา้ประปาที่ผู้ รับสิทธิได้จดัส่งให้การประปา

ในรอบระยะเวลา 12 เดือนในวรรคก่อน จงึมิให้นําระยะเวลาและปริมาณนํา้ประปาสําหรับช่วงเวลาดงักลา่ว

ไปรวมคํานวณ 

อัตราค่านํา้ประปา 

 นบัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการ กปภ.จะชําระค่านํา้ประปาให้แก่ประปาปทมุธานี เป็นรายเดือน ในอตัรา 7.89 บาท

ตอ่ลกูบาศก์เมตร (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) โดยอตัราดงักลา่วจะปรับราคาทกุวนัท่ี 1 มกราคม ของแต่ละปีตามสตูรการคํานวณ 

ดงันี ้

BWCi+1 = BWCi   (1+(CPIi – CPIi-1)) 

                             CPIi-1 
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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 

ในกรณีท่ีรัฐบาลได้เรียกร้องให้มีการจ่ายเงินจํานวนใดๆ อนัมีผลทําให้เพ่ิมต้นทนุการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปา

ของประปาปทุมธานี ซึ่งประปาปทุมธานี ไม่อาจคาดเห็นได้ในขณะลงนามในสญัญาฉบบันี ้ประปาปทมุธานีสามารถปรับ

ราคาค่านํา้ประปาเพ่ือชดเชยจํานวนเงินท่ีต้องชําระดงักล่าว ซึ่งคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้

จะต้องใช้วิธีการระงบัข้อพิพาทตามที่กําหนด 

หากมีกรณีท่ีรัฐบาลให้เงินสนบัสนนุแก่โครงการเป็นกรณีพิเศษ อนัมีผลให้เป็นการลดต้นทนุการผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปาของประปาปทมุธานี คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนัเพ่ือปรับราคาคา่นํา้ประปาลดลง 

สทิธิและหน้าที่ของประปาปทุมธานี อันเกี่ยวกับผู้สนับสนุนทางการเงนิ 

(1) ประปาปทมุธานี สามารถโอนสิทธิในการรับเงินของประปาปทมุธานีจาก กปภ.  ให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้

จากผู้สนบัสนนุทางการเงิน ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก กปภ. แต่เม่ือโอนแล้ว ประปาปทมุธานี 

ต้องแจ้งการโอนให้ กปภ. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(2) กปภ. ยินยอมให้ประปาปทุมธานี นําระบบผลิตนํา้ประปาไปจํานองเป็นหลักประกันต่อผู้ สนับสนุนทาง

การเงินได้ หากผู้สนบัสนนุทางการเงินให้การรับรองตอ่ กปภ. วา่จะกําหนดให้ประปาปทมุธานีชดใช้หนี ้หรือ

ไถ่ถอนหลกัประกนั ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวนัครบ 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมประกอบกิจการ และหากประปา

ปทมุธานี ผิดนดัชําระหนีต้ามสญัญาสนบัสนนุทางการเงิน ซึง่ผู้สนบัสนนุทางการเงินจะต้องบงัคบัชําระหนี ้

เอากบัหลกัประกนัแล้ว ผู้สนบัสนนุทางการเงินจะยงัคงจดัให้โครงการสามารถให้บริการ เพ่ือประโยชน์แก่

สาธารณชนตอ่ไปตลอดระยะเวลาของสญัญานี ้

การเช่าเพื่อต่ออายุการประกอบการ 

หากประปาปทมุธานี ต้องการจะเช่าระบบผลิตนํา้ประปาจาก กปภ. หลงัจากที่ประปาปทมุธานี ได้โอนระบบผลิต

นํา้ประปาให้แก่ กปภ. แล้ว ประปาปทมุธานี จะต้องแจ้งความต้องการเป็นหนงัสือให้ กปภ. ทราบ หลงัจากครบรอบปีที่ 24 

ของวนัเร่ิมประกอบกิจการ และลว่งหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวนัที่มีการโอนระบบผลิตนํา้ประปา ถ้าประปาปทมุธานีไม่แจ้ง

ความต้องการภายในระยะเวลาดงักลา่วให้ถือวา่ไมต้่องการที่จะเช่า ทัง้นี ้กปภ. อาจยินยอมให้ประปาปทมุธานี เช่าระบบผลิต

นํา้ประปาเป็นระยะเวลา 10 ปี และภายใน 30 วนันบัจากได้รับการแจ้งดงักล่าว คู่สญัญาจะตกลงเก่ียวกับอตัราค่าเช่าและ

รายละเอียดของการเช่าและสญัญาเช่า โดยการขายนํา้ประปาในระหว่างระยะเวลาการเช่า ยงัคงมีข้อกําหนดและเง่ือนไข

ตามที่ระบไุว้ในสญัญานีท้กุประการ หากสิน้สดุระยะเวลาการเช่าดงักล่าวแล้ว และประปาปทมุธานี ต้องการจะเช่าระบบผลิต

นํา้ประปาจาก กปภ. ต่อไปอีก ประปาปทมุธานี สามารถเช่าระบบผลิตนํา้ประปาได้อีกเพียงครัง้เดียวมีกําหนดระยะเวลาการ

เช่าไมเ่กิน 10 ปี 



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 148 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (56-1) 

   

การบอกเลกิสัญญา 

(1) กปภ. มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้หาก  

(ก) ประปาปทมุธานี ไมส่ามารถเร่ิมงานได้ภายใน 90 วนั นบัจากวนัที่ลงนามในสญัญานี ้หรือ 

(ข) ประปาปทุมธานี ไม่สามารถดําเนินการให้มีวนัเร่ิมประกอบกิจการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หรือ 

(ค) ประปาปทุมธานี ไม่สามารถจัดส่งนํา้ตามปริมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ีจะต้องจัดส่งให้แก่การประปา ตาม

สญัญาได้ หรือ 

(ง) ประปาปทมุธานีไมส่ามารถผลิตนํา้ให้ตรงตามมาตรฐานนํา้ตามทีกํ่าหนด หรือ 

(จ) ประปาปทมุธานี ปฏิบติัผิดสญัญาหลกัประกนั หรือ 

(ฉ) ประปาปทมุธานี ละเมิดข้อสญัญาท่ีเป็นสาระสําคญั 

กปภ. จะต้องสง่คําบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัประปาปทมุธานี โดยระบถุึงการผิดสญัญาและแจ้ง

ให้ประปาปทุมธานีปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 3 เดือน หรือในระยะเวลาท่ียาวกว่าที่ กปภ.

เห็นสมควร (แต่ไม่เกิน 12 เดือน) หากไม่ได้มีการแก้ไขก่อนสิน้สดุระยะเวลาดงักล่าว กปภ. สามารถบอก

เลิกสญัญาได้โดยแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้แทนของผู้สนบัสนนุทางการเงินล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน อย่างไร

ก็ตาม หากภายในช่วงเวลาดงักลา่ว ผู้แทนของผู้สนบัสนนุทางการเงินได้ใช้สิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องโดย

การให้องค์กรอ่ืนเข้ามาดําเนินการแทนประปาปทมุธานี ตามสญัญานีแ้ล้ว และได้ตกลงเข้าแก้ไขการปฏิบติั

ผิดสญัญานัน้ภายในเวลาท่ีเหมาะสมแล้ว กปภ. ไม่สามารถเลิกสญัญานีไ้ด้ หากผู้แทนของผู้สนบัสนนุทาง

การเงินไมไ่ด้ใช้สทิธิในการโอนสิทธิเรียกร้อง ภายในระยะเวลาดงักล่าว กปภ. สามารถเลิกสญัญานีไ้ด้ และ 

กปภ. มีสิทธิริบหนังสือคํา้ประกันการปฏิบติัตามสญัญาและระบบผลิตนํา้ประปาตกเป็นของ กปภ. และ

เรียกคา่เสียหายในสว่นที่เกินหลกัประกนัได้  

ในกรณีเกิดเหตตุาม (ค) และ (ง) และในระหว่างที่ กปภ. ยงัมิได้บอกเลิกสญัญา กปภ. มีสิทธิบรรเทาความ

เสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนโดยการจดัหานํา้ประปาจากแหล่งอ่ืนมาจําหน่ายแก่ประชาชน 

ถ้า กปภ. ได้รับความเสียหายหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการบรรเทาความเสียหายดงักล่าว 

กปภ. มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายคืนจากประปาปทมุธานี ภายใน 30 วนันบัแต่วนัได้รับแจ้ง

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(2) ประปาปทมุธานี มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้หาก  

(ก) กปภ. ละเมิดข้อสญัญาอนัเป็นสาระสําคญั หรือ 

(ข) หน่วยงานของรัฐเข้ามาขดัขวางหรือแทรกแซงการดําเนินงานตามโครงการหรือการดําเนินงานของ

ระบบผลิตนํา้ประปา หรือการก่อสร้างระบบจ่ายนํา้ประปาให้แก่ประชาชนเว้นแต่มีข้อกําหนดใน

สญัญานีอ้นญุาตให้ทําได้ โดยมิได้เป็นความผิดของผู้ รับสิทธิ  



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 149 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (56-1) 

   

ประปาปทมุธานี  อาจส่งคําบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงั กปภ. โดยระบถุึงการปฏิบติัผิดสญัญา

และแจ้งให้ กปภ. ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 3 เดือน หรือในระยะเวลาท่ียาวกว่าท่ีประปา

ปทุมธานีเห็นสมควร (แต่ไม่เกิน 12 เดือน) หากไม่ได้มีการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ประปา

ปทมุธานีสามารถบอกเลิกสญัญาได้ เม่ือมีการบอกเลิกสญัญา ให้โอนระบบผลิตนํา้ประปาให้แก่ กปภ. โดย 

กปภ. จะต้องจ่ายคา่ชดเชยให้ประปาปทมุธานี เป็นจํานวนเงินที่ประกอบด้วย ราคา คา่ใช้จ่ายซึง่เกิดขึน้จาก

หรือเก่ียวโดยตรงกบังาน ท่ีลงบญัชีได้ตามความเหมาะสม  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเงิน และราคาความ

สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้แก่ประปาปทุมธานี  และการสูญเสียรายได้จากระยะเวลาที่คงเหลือของ

ระยะเวลาของสญัญาของประปาปทมุธานี  อนัเป็นผลมาจากการบอกเลิกสญัญาก่อนกําหนด ทัง้นีจํ้านวน

ค่าชดเชยซึ่งรวมทัง้ราคาความสูญเสียและค่าใช้จ่ายจะกําหนดโดยวิศวกรอิสระ (โดยทําหน้าที่เป็น

ผู้ เช่ียวชาญและมิใช่อนญุาโตตลุาการ) โดยพิจารณาประกอบกบัการตรวจสอบทางบญัชีซึ่งจะทําในทนัที

นบัจากวนัที่มีการบอกเลิกสญัญา  

หลักประกัน 

ในวนัทําสญัญาประปาปทมุธานี ได้มอบหนงัสือคํา้ประกนัการชําระหนีเ้งินให้แก่ กปภ. เป็นจํานวน 150,000,000 

บาท เพ่ือเป็นประกนัการชําระหนีต้ามสญัญา 

วธีิการระงบัข้อพพิาท 

เม่ือเกิดกรณีพิพาท หากไม่สามารถเจรจาตกลงระงับข้อพิพาทกันได้ภายใน 30 วัน ให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การ

พิจารณาของอนญุาโตตลุาการ โดยให้นําข้อบงัคบัว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทและอนญุาโตตลุาการของกระทรวงยติุธรรม

ของประเทศไทยมาใช้บงัคบั 

 

2.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาซือ้ขายนํา้ประปาเพ่ือใช้ในพืน้ที่สํานักงานประปารังสิต จังหวัด

ปทุมธานี 

คู่ สัญญา  :    การประปาสว่นภมิูภาค (“กปภ.”) ในฐานะผู้ซือ้ และ  

   บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั (“ประปาปทมุธานี”)  ในฐานะผู้ขาย 

 

วันที่ลงนามในสัญญา  :   15 กนัยายน 2549 

ระยะเวลาตามสัญญา :   นบัจากวนัที่ประปาปทมุธานี สามารถขายนํา้ประปาให้แก่ กปภ.ได้ จนถึงวนัท่ี 

14 ตลุาคม 2566 

วัตถุประสงค์ของสัญญา 

 กปภ. มีความประสงค์จะซือ้นํา้ประปาจากประปาปทมุธานี เพ่ิมในปริมาณ 70,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั เพ่ือใช้ใน

พืน้ที่สํานักงานประปารังสิต จังหวดัปทุมธานี โดยใช้ทรัพย์สินบางส่วนจากโครงการในสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและ

จําหน่ายนํา้ประปา ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2538  



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 150 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (56-1) 

   

สทิธิและหน้าที่ของคู่ สัญญา 

(1) ประปาปทมุธานี ต้องเป็นผู้ลงทนุปรับปรุงระบบนํา้ดิบ ก่อสร้างระบบผลิตนํา้ประปา สถานีเพ่ิมแรงดนันํา้ 

ปรับปรุงระบบส่งนํา้ สถานีจ่ายนํา้ และดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ือผลิตและส่งนํา้ประปาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

มอก. นํา้บริโภค ที่กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในปริมาณและตามกําหนด

ระยะเวลาที่ระบไุว้ในสญัญาให้แก่ กปภ. ณ สถานีจ่ายนํา้รังสิต และประปาปทมุธานี จะต้องส่งมอบระบบ

นํา้ดิบ ระบบผลิตนํา้ประปา ระบบส่ง-จ่ายนํา้ประปา ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีให้เป็นทรัพย์สินของกปภ. เม่ือ

สิน้สดุระยะเวลาตามสญัญา อีกทัง้ประปาปทมุธานี จะต้องปรับปรุงสถานีจ่ายนํา้คคูตของกปภ. และวางทอ่

นํา้เพ่ิมเติมตามที่กําหนดไว้ในสญัญา และประปาปทมุธานี จะต้องส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของกปภ. ทนัที

เม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

(2) ประปาปทมุธานีจะต้องดําเนินการผลิต-สง่นํา้ประปาให้แก่กปภ.ในปริมาณ และกําหนดระยะเวลาดงันี ้

(ก) ปริมาณ 20,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือน นบัจากวนัที่ลงนามในสญัญา 

(ข) ปริมาณ 70,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั ภายในเวลาไมเ่กิน 24 เดือน นบัจากวนัที่ลงนามในสญัญา 

(3) ประปาปทมุธานี ต้องดําเนินการตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบของทางราชการ ที่

มีใช้อยู่ในปัจจุบนั หรือจะมีใช้ในอนาคต เพ่ือให้การซือ้ขายนํา้ประปาตามสญัญานีเ้ป็นไปโดยชอบ และ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการซือ้ขายนํา้ประปาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสัญญานี ้ด้วยการลงทุนและ

ค่าใช้จ่ายของประปาปทมุธานีเองทัง้สิน้ โดย กปภ. จะช่วยอํานวยความสะดวกแก่ประปาปทมุธานีเท่าท่ี

สามารถจะทําได้ ทัง้นีป้ระปาปทมุธานี จะอ้างสิทธิตามสญัญานีไ้มป่ฏิบติัตามตวับทกฎหมาย ข้อบงัคบัและ

ระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้องไมไ่ด้ 

 

อัตราค่านํา้ประปา 

 อัตราค่านํา้ประปาประจําปี 2549 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)  คือ 9.90 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยอัตราดังกล่าวจะมีการปรับราคาทุกวันที่ 1 มกราคมของแต่ละปี โดยจะเร่ิมปรับครัง้แรกในวันที่ 1 

มกราคม 2550 ตามสตูรการคํานวณ 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 

ในกรณีท่ีรัฐบาลได้เรียกร้องให้มีการจ่ายค่านํา้ดิบ อันมีผลทําให้เพ่ิมต้นทนุการผลิตและจําหน่ายนํา้ประปาของ

ประปาปทมุธานี ซึง่ประปาปทมุธานี ไมอ่าจคาดเหน็ได้ในขณะลงนามในสญัญาฉบบันี ้ประปาปทมุธานีสามารถปรับราคาค่า

นํา้ประปาเพ่ือชดเชยจํานวนเงินที่ต้องชําระดงักลา่ว ซึง่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนั  
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หากมีกรณีท่ีรัฐบาลให้เงินสนบัสนนุแก่โครงการเป็นกรณีพิเศษ อนัมีผลให้เป็นการลดต้นทนุการผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปาของประปาปทมุธานี คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงกนัเพ่ือปรับราคาคา่นํา้ประปาลดลง 

การโอนสทิธิเรียกร้อง 

ประปาปทมุธานี สามารถโอนสิทธิการรับเงินค่านํา้ประปา ของประปาปทมุธานี จาก กปภ.  ให้แก่ผู้สนบัสนนุทาง

การเงินหรือบุคคลอ่ืนใดได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก กปภ. แต่เม่ือโอนแล้ว ประปาปทุมธานี ต้องแจ้งการโอนให้ 

กปภ. ทราบเป็นหนงัสือภายใน 30 วนั นบัจากวนัโอนสิทธิ 

การจ่ายค่าชดเชย 

ในเดือนใด ๆ ตลอดระยะเวลาสญัญา ถ้าประปาปทมุธานี ไมส่ามารถดําเนินการผลิต-สง่นํา้ประปาได้ตามปริมาณที่

กําหนดในสญัญา อนัเน่ืองมาจากความผิดของประปาปทมุธานี ประปาปทมุธานี จะต้องชําระเงินค่าชดเชยให้แก่ กปภ. ใน

เดือนถดัไปเทา่กบัปริมาณนํา้ประปาสว่นท่ีขาดในรอบเดือนดงักลา่วคณูด้วยอตัราคา่นํา้ประปาของปีนัน้ 

การต่ออายุสัญญา 

หากประปาปทมุธานี มีความประสงค์จะขยายระยะเวลาของสญัญาออกไปอีก ประปาปทมุธานีจะต้องแจ้งให้ กปภ. 

ทราบภายในเวลาไมน้่อยกวา่ 180 วนั ก่อนครบกําหนดสญัญา ทัง้นี ้การพิจารณาให้ขยายระยะเวลาของสญัญาเป็นดลุยพินิจ

ของ กปภ. แตเ่พียงผู้ เดียว 

การบอกเลกิสัญญา เบีย้ปรับ และการริบหลักประกัน 

หากประปาปทมุธานี ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิต-ส่งนํา้ประปาและอ่ืน ๆ ให้สามารถผลิต-ส่ง

นํา้ประปาท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามที่กําหนดในสัญญา ภายในระยะเวลาตามที่กําหนด ให้ถือว่าประปาปทุมธานีผิด

สญัญา และ กปภ. มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ในทนัที โดยประปาปทมุธานีไมอ่าจเรียกคา่เสียหายใด ๆ จาก กปภ. ได้ทัง้สิน้ 

ในกรณีที่ กปภ. ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา กปภ. มีสิทธิปรับประปาปทมุธานี เป็นรายวนั ในอตัราร้อยละ 0.2 ของ

มลูค่าค่านํา้ตามปริมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ตามสญัญา คณูด้วยอตัราค่านํา้ประปาของปีนัน้ ค่าปรับจะนบัตัง้แต่วนัที่ผู้ขายได้

ทําผิดสญัญาดงักลา่ว จนถึงวนัที่ผู้ขายได้ปฏิบติัให้ถกูต้องตามสญัญาทกุประการ เศษของวนัให้คิดเป็นหนึง่วนัเตม็ ทัง้นี ้โดยผู้

ซือ้ไมจํ่าต้องบอกกลา่วหรือแจ้งสงวนสิทธิการปรับแก่ผู้ขายเป็นการลว่งหน้าแตอ่ย่างใด 

ในกรณีที่ กปภ. ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา กปภ.มีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ ออกหนังสือคํา้

ประกนัตามสญัญาได้ รวมทัง้มีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากการปฏิบติัผิดสญัญาของประปาปทมุธานีด้วย และหากเป็น

กรณีท่ีประปาปทมุธานีต้องถกูปรับตามข้างต้นรวมอยู่ด้วย กปภ.มีสิทธิเรียกค่าปรับดงักล่าว นบัแต่วนัท่ีประปาปทมุธานีได้ทํา

ผิดสญัญา จนถึงวนับอกเลิกสญัญา เพ่ิมขึน้อีกตา่งหากด้วย 

หลักประกัน 

ในวนัทําสญัญานี ้ประปาปทมุธานีได้นําหลกัประกนัเป็นหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารจํานวนร้อยละ 5 ของมลูค่า

ค่านํา้ประปาตามปริมาณนํา้ขัน้ต่ําที่ต้องซือ้ตามสญัญา รวมทัง้ปี จํานวนเงิน 9,600,000 บาท มามอบให้แก่ กปภ. เพ่ือเป็น

หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาแล้ว 
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ทัง้นี ้ประปาปทุมธานี ต้องนําหลักประกันเป็นหนังสือคํา้ประกันของธนาคารจํานวนร้อยละ 5 ของมูลค่าค่า

นํา้ประปาตามปริมาณนํา้ขัน้ต่ําท่ีต้องซือ้ตามสญัญารวมทัง้ปีของแต่ละปีมามอบให้แก่ กปภ. เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบติั

ตามสญัญานีปี้ตอ่ปี  

 

 

 

2.3 สรุปสาระสาํคัญของสัมปทานประกอบกจิการประปา 

ผู้ให้สัมปทาน  :  กระทรวงมหาดไทย  

ผู้รับสัมปทาน :  บริษัท ประปาปทมุธานี  จํากดั (“ผู้ รับสมัปทาน”)  

วันที่ได้รับอนุญาต :  13 มกราคม 2543  

ระยะเวลาตามสัญญา :  25 ปีนบัจากวนัที่ได้ลงนามในสมัปทาน 

ประปาปทุมธานีได้ รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ ให้สัมปทาน เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2543 โดยได้อนุญาตให้ประปาปทุมธานี ในฐานะผู้ รับ

สมัปทาน ทําการประปาและทําการจําหน่ายนํา้ประปาในเขตพืน้ที่บริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวดัปทุมธานี มีกําหนด

ระยะเวลา 25 ปีนบัแตว่นัที่ได้ลงนามในสมัปทาน (วนัที่ 13 มกราคม 2543)  

วัตถุประสงค์ของสัญญา 

 เพ่ือเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ รับสมัปทาน ในฐานะผู้ รับสมัปทานในการทําการประปาและทําการจําหน่ายนํา้ประปาได้

ภายในเขตพืน้ท่ีบริการเขตปทมุธานี-รังสิต หรือในเขตท้องท่ีนอกกว่านัน้ตามท่ีผู้ ให้สมัปทานและผู้ รับสมัปทานจะได้ตกลงกนั

ให้ใช้สมัปทาน 

สทิธิและหน้าที่ของคู่ สัญญา 

(1) ผู้ รับสมัปทาน มีสิทธิทําการประปาและทําการจําหน่ายนํา้ประปาได้ 

(ก) ตามข้อความในสมัปทานนี ้และตามข้อบงัคบัซึ่งผู้ ให้สมัปทานจะได้กําหนดในเวลาภายหน้าแทน

ข้อบงัคบัซึง่กําหนดไว้ในสมัปทานนี ้

(ข) ตามโครงการ วิธีการ ข้อกําหนดและรายการอ่ืน ๆ ซึง่ระบไุว้ตอ่ท้ายสมัปทานนี ้และ 

(ค) ภายในเขตท้องท่ีซึง่กําหนดไว้ตามแผนผงัต่อท้ายสมัปทาน หรือในเขตท้องที่นอกกว่านัน้ตามท่ีผู้ ให้

สมัปทานและผู้ รับสมัปทาน จะได้ตกลงกนัให้ใช้สมัปทานนี ้
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(2) ผู้ รับสมัปทานต้องก่อสร้างตัง้โรงงานทําการประปา และเคร่ืองอปุกรณ์ตามรูปการและวิธีการที่กําหนดให้

แล้วเสร็จ เพ่ือท่ีจะให้เร่ิมทําการจําหน่ายนํา้ประปาได้ทนัที รวมถึงการจดัให้มีท่อสาธารณะตามถนนตามที่

กําหนดด้วย 

(3) ผู้ รับสมัปทานต้องบํารุงรักษาโรงงานทําการประปาและเคร่ืองอปุกรณ์ให้อยู่ในลกัษณะที่ใช้การได้ดีและไม่

เป็นภยนัตรายตอ่ความปลอดภยัของลกูจ้างและคนงานของผู้ รับสมัปทานหรือสาธารณชน  

ถ้าปรากฏว่าในระหว่างอายขุองสมัปทานนี ้โรงงานทําการประปาและเคร่ืองอปุกรณ์ใช้การไม่ได้ดี หรือไม่

ปลอดภัยด้วยประการใด ๆ ผู้ ให้สัมปทานมีอํานาจที่จะสั่งให้ผู้ รับสัมปทานซ่อมแซมตามที่จําเป็นตาม

รายการที่ผู้ ให้สมัปทานกําหนดให้ภายในเวลาท่ีผู้ ให้สมัปทานจะได้กําหนด ถ้าผู้ รับสมัปทานไม่ปฏิบติัตาม

คําสัง่เช่นวา่นัน้ภายในเวลาที่กําหนดไว้ ผู้ ให้สมัปทานจะปรับผู้ รับสมัปทานเป็นเงินไม่เกินหนึ่งร้อยบาท และ

ปรับเรียงรายวนัอีกเป็นเงินวนัละห้าสิบบาทตลอดเวลาที่ผู้ รับสมัปทานมิได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามคําสัง่ก็ได้ 

ในกรณีที่สภาพของโรงงานและเคร่ืองอปุกรณ์เป็นอนัตรายแก่ชีวิตลกูจ้างหรือคนงานของผู้ รับสมัปทานหรือ

สาธารณชน ให้อธิบดีกรมทรัพยากรนํา้มีอํานาจสัง่ให้หยดุการเดินเคร่ืองจนกว่าผู้ รับสมัปทานจะได้ทําการ

ซอ่มแซมตามท่ีจําเป็นให้กลบัปลอดภยัตามเดิม 

(4) ผู้ รับสมัปทานจะทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งสําคญัอย่างหนึ่งอย่างใดแก่โรงงานผลิต หรือเคร่ือง

อปุกรณ์จะต้องได้รับความเหน็ชอบเป็นหนงัสือจากผู้ให้สมัปทานก่อนจึงจะดําเนินการได้ เว้นแต่เป็นไปตาม

ข้อบงัคบัที่ผู้ ให้สมัปทานออกเป็นคราวๆ ไปนัน้ 

ผู้ รับสมัปทานสามารถวางท่อเอกส่งและจําหน่ายนํา้ประปาภายในเขตสมัปทานเพ่ิมจากที่กําหนดไว้ได้โดย

มิต้องแจ้งลว่งหน้าก็ได้ แตต้่องเสนอแผนผงัที่แสดงการวางท่อเอกที่เพ่ิมขึน้นัน้ต่ออธิบดีกรมทรัพยากรนํา้ไม่

น้อยกวา่ 1 เดือนก่อนวนัเร่ิมจําหน่ายนํา้ประปาตามทอ่เอกที่เพ่ิมขึน้ดงักลา่ว 

(5) ผู้ รับสมัปทานจําต้องเปลี่ยนแปลงโรงงานทําการประปาหรือเคร่ืองอปุกรณ์ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ถ้าปรากฏว่า เคร่ืองจกัร เคร่ืองเกรอะ เคร่ืองกรอง และที่เก็บนํา้ประปาในกิจการประปาเคร่ืองหนึ่ง

หรือหลายเคร่ืองไมส่ามารถจําหน่ายนํา้ประปาได้เพียงพอตามความต้องการที่จะใช้ในเขตสมัปทาน 

ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจสัง่เป็นหนงัสือไปยงัผู้ รับสมัปทานให้เพ่ิมกําลงัการจําหน่ายนํา้ภายในเวลาอนั

สมควรไมน้่อยกวา่แปดเดือนตามที่จะได้กําหนดไว้ในคําสัง่นัน้ 

ถ้าผู้ รับสมัปทานได้รับคําสัง่แล้วไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามคําสัง่นัน้ภายในเวลากําหนด และไม่มีเหตุ

อันควรเปลี่ยนแปลงคําสัง่นัน้ ผู้ ให้สมัปทานจะปรับผู้ รับสมัปทานเป็นเงินวันละห้าสิบบาททุกวัน

จนกวา่จะได้ปฏิบติัตามคําสัง่นัน้ก็ได้ 

(ข) ถ้ารัฐบาลหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีความประสงค์จะก่อสร้างหรือขยายทางหรือที่สาธารณะ

ใด ๆ ผู้ รับสมัปทานจําเป็นต้องย้ายเคร่ืองอปุกรณ์อนัอยู่ในท่ีสาธารณะซึ่งกีดขวางการก่อสร้างหรือ

การขยายนัน้ตามคําร้องขอของรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องโดยไม่คิดค่า

ทดแทน 
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(ค) ถ้าเอกชนผู้ ใดร้องขอให้ผู้ รับสมัปทานย้ายเคร่ืองอปุกรณ์ ซึ่งกีดขวางทางเข้าสู่บ้านหรือท่ีดิน ไม่ว่า

ทางนัน้จะมีอยู่ก่อนหรือได้ก่อสร้างขึน้ภายหลังการติดตัง้เคร่ืองอุปกรณ์นัน้ก็ดี เม่ือรัฐบาลหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องได้อนมุติัคําร้องขอนัน้แล้ว ผู้ รับสมัปทานจะต้องย้ายเคร่ือง

อปุกรณ์นัน้ โดยไมคิ่ดคา่ทดแทน 

(ง) ถ้ารัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องร้องขอให้ผู้ รับสัมปทานวางท่อเอกซึ่งมิได้

กําหนดไว้ในสมัปทานในทางหรือที่สาธารณะอันตัง้อยู่ภายในเขตสมัปทานผู้ รับสมัปทานจะต้อง

ปฏิบติัตามคําสัง่นัน้ แต่รัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการวางท่อ

เอกนัน้ให้แก่ผู้ รับสมัปทานในราคาเทา่ทนุ 

(6) ผู้ รับสมัปทานต้องจําหน่ายนํา้ประปาตลอดเวลา 24 ชัว่โมงทกุวนั ถ้าผู้ รับสมัปทานไม่จําหน่ายนํา้ประปาใน

วนัหนึง่วนัใดหรือหลายวนั เว้นแต่มีเหตสุดุวิสยั ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจปรับเป็นเงินวนัละ 100 บาท กรณีถ้า

ผู้ รับสมัปทานจะหยดุการจําหน่ายนํา้ประปาในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องโฆษณาให้ผู้ ใช้นํา้ทราบล่วงหน้าตาม

สมควร 

(7) เม่ือเปิดทําการจําหน่ายนํา้ประปาแล้ว ผู้ รับสมัปทานต้องส่งรายงานการประปาประจําวนัหรือประจําเดือน

ตามแบบท่ีแนบท้ายสมัปทานนี ้หรือตามแบบที่จะได้บญัญัติขึน้ในภายหน้าด้วย และเม่ือเกิดอบุติัเหต ุเช่น

การระเบิด อคัคีภยั การตาย หรือบาดเจ็บ อนัเน่ืองมาจากผู้ รับสมัปทานจะต้องรายงานให้กรมโยธาธิการ

ทราบโดยเร็วที่สดุ มิฉะนัน้ ผู้ ให้สมัปทานอาจปรับผู้ รับสมัปทานเป็นเงินครัง้ละไมเ่กิน 100 บาท 

(8) ผู้ รับสมัปทานจะต้องเสนอรายงานตอ่ผู้ ให้สมัปทานไมช้่ากวา่วนัท่ี 31 มีนาคม ของทกุปี แสดงกิจการท่ีได้ทํา

มาตลอดวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ล่วงไปแล้วลงในบัญชีต่อท้ายสัมปทาน ได้แก่รายการจํานวนหน่วย

นํา้ประปาคิดเป็นหน่วยลกูบาศก์เมตรซึง่ได้ทําขึน้ในขวบปีนัน้ รายการเงินทนุ รายการเงินกู้  บญัชีทนุ บญัชี

ทนุสํารอง บญัชีทําการ บญัชีกําไรสทุธิ บญัชีทนุสํารองค่าสึกหรอ และงบดลุ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ

บญัชีให้เป็นสิทธิของผู้ให้สมัปทาน 

(9) เม่ือผู้ ให้สมัปทานเหน็วา่มีเหตอุนักระทบกระเทือนถึงความปลอดภยัของประชาชนอนัเน่ืองมาแต่การปฏิบติั

ของผู้ รับสมัปทานในส่วนท่ีเก่ียวกับหลกัวิชาการของการประปาหรือคณุภาพของนํา้ไม่เป็นที่ปลอดภยัแก่

สาธารณชนผู้บริโภค ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิที่จะสัง่ให้แก้ไขหรือป้องกันตามที่เห็นสมควร ถ้าไม่ปฏิบติัตาม

คําสั่งหรือปฏิบัติไม่เรียบร้อยเป็นที่พอใจของผู้ ให้สัมปทาน ผู้ ให้สัมปทานมีสิทธิท่ีจะส่งเจ้าพนักงานไป

ควบคมุดําเนินการได้โดยคิดคา่ใช้จ่ายจากผู้ รับสมัปทานทัง้สิน้ หรือเม่ือเห็นว่าเป็นการจําเป็นจะสัง่หยดุการ

จําหน่ายนํา้เสียก็ได้แล้วแตผู่้ให้สมัปทานจะเหน็ควร 

(10) เม่ือมีเหตเุกิดขึน้อนักระทบกระเทือนถึงความปลอดภยัหรือความผาสกุแห่งสาธารณชน หรือเก่ียวกบัความ

สงบเรียบร้อยหรือความมัน่คงภายในประเทศ หรือผู้ รับสมัปทานบอกเลิกกิจการประปา รัฐบาลมีอํานาจเข้า

ครอบครองกิจการประปาทัง้หมดหรือแตส่ว่นหนึง่สว่นใดชัว่คราวได้ อนึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจของรัฐบาลจะ

สัง่ให้หยดุการใช้เคร่ืองทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้  ถ้ารัฐบาลหมดความจําเป็นที่จะครอบครองหรือควบคมุ

กิจการตามท่ีกล่าว รัฐบาลจะส่งมอบการครอบครองหรือการควบคมุกิจการประปาคืนให้แก่ผู้ รับสมัปทาน 

ซึง่ผู้ รับสมัปทานต้องรับคืนทนัทีจะยกเหตใุดขึน้โต้แย้งไมไ่ด้ 
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(11) เม่ือสมัปทานสิน้อายหุรือต้องเพิกถอน ถ้าผู้ ให้สมัปทานและผู้ รับสมัปทานมิได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ รับ

สมัปทานต้องรือ้ถอนบรรดาโรงเรือน ท่อ หรือเคร่ืองติดตัง้ท่ีได้สร้างขึน้ หรือติดตัง้ไว้ในที่สาธารณะ และต้อง

จดัให้ทางหรือสถานท่ีนัน้คืนดีคงสภาพเดิม ถ้าผู้ รับสมัปทานไม่ปฏิบติัตามที่กล่าวมาภายใน 6 เดือน นบัแต่

วนัท่ีสมัปทานสิน้อายหุรือวนัเพิกถอนสมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจจดัการดงักล่าวนัน้เสียเอง โดยผู้ รับ

สมัปทานจะต้องออกคา่ใช้จ่ายให้ทัง้สิน้ 

สทิธิในการซือ้กจิการประปา 

(1) เม่ือผู้ รับสมัปทานได้ทําการไปได้กึ่งอายสุมัปทานแล้ว รัฐบาลหรือเทศบาลหรือสขุาภิบาลมีความประสงค์จะ

ซือ้กิจการประปาของผู้ รับสมัปทานทัง้หมด ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิถอนคืนสมัปทานเพ่ือซือ้หรืออนุญาตให้

เทศบาลหรือสุขาภิบาลที่เก่ียวข้องซือ้กิจการประปาได้ตามราคาซือ้ขายกันในตลาด แต่ต้องแจ้งให้ผู้ รับ

สมัปทานทราบลว่งหน้า 6 เดือน ถ้าไมส่ามารถตกลงราคาซือ้ขายกนัได้ให้กําหนดโดยอนญุาโตตลุาการ โดย

ให้ทัง้สองฝ่ายตัง้อนญุาโตตลุาการได้ฝ่ายละคน ถ้าอนญุาโตตลุาการที่ตัง้ขึน้ไม่สามารถตกลงกันได้ ก็ให้

อนุญาโตตุลาการนัน้ เ ลือกตัง้ผู้ ชี ข้าดขึ น้คนหนึ่ง  บรรดาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการตัง้

อนญุาโตตลุาการหรือผู้ ชีข้าดให้ออกฝ่ายละคร่ึงหนึง่ 

(2) เม่ือสมัปทานสิน้อายลุงหรือต้องเพิกถอน ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิที่จะซือ้หรือไม่ซือ้กิจการประปาทัง้หมดจาก

ผู้ รับสมัปทาน  ถ้าผู้ ให้สมัปทานมีความประสงค์จะซือ้ จะต้องปฏิบติัดงันี ้

(ก) ถ้าซือ้เม่ือสิน้อายุสมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานต้องแจ้งความจํานงเป็นหนงัสือไปยงัผู้ รับสมัปทานอย่าง

น้อย 6 เดือนก่อนสิน้อายสุมัปทาน 

(ข) ถ้าซือ้เม่ือสมัปทานต้องเพิกถอน ผู้ ให้สมัปทานต้องแจ้งความจํานงเป็นหนงัสือไปยงัผู้ รับสมัปทาน

ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัเพิกถอนสมัปทาน ถ้าไม่แจ้งภายในกําหนดเวลาดงักล่าวข้างต้น หรือแจ้ง

วา่ไมป่ระสงค์จะซือ้กิจการประปา ผู้ รับสมัปทานมีสิทธิที่จะขายกิจการให้แก่ผู้ อ่ืนได้ กรณีตกลงราคา

ซือ้ขายกนัไมไ่ด้ ให้ตัง้อนญุาโตตลุาการกําหนดราคาตามที่ระบใุนสมัปทานนี ้

(3) ถ้าผู้ ให้สมัปทานไมป่ระสงค์จะซือ้กิจการประปา และผู้ รับสมัปทานมีความประสงค์จะดําเนินการต่อไป ผู้ รับ

สมัปทานต้องแจ้งความจํานงเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ให้สมัปทานอย่างน้อย 6 เดือนก่อนสมัปทานสิน้อาย ุ

การโอนสัมปทาน 

สมัปทานนีจ้ะโอนไปยงัผู้ ใดไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากผู้ ให้สมัปทานเสียก่อน และต้องอยู่

ภายใต้บงัคบัเง่ือนไขซึ่งผู้ ให้สมัปทานจะเห็นสมควรเพ่ือยงัให้กิจการดําเนินไปโดยเรียบร้อยและมีการจําหน่ายนํา้ประปาเป็น

ปกติ 

การเพกิถอนสัมปทาน 

ระหวา่งอายสุมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจเพิกถอนสมัปทานได้ด้วยเหตหุนึง่เหตใุด ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ผู้ รับสมัปทานละเลยไม่ก่อสร้างและตัง้โรงงานทําการประปากับเคร่ืองอปุกรณ์ให้เสร็จสมบรูณ์เพ่ือท่ีจะให้

เร่ิมทําการจําหน่ายนํา้ประปาได้ทนัที  

(ข) ผู้ รับสัมปทานละเลยไม่จําหน่ายนํา้ประปาเป็นเวลาเกินกว่า 3 วัน เว้นแต่การละเลยนัน้จะเกิดจากเหตุ

สดุวิสยั 

(ค) ผู้ รับสมัปทานละเลยไม่ปฏิบติัตามข้อบงัคบั หรือเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดซึง่กําหนดไว้ในสมัปทาน หรือเอกสาร

ตอ่ท้ายสมัปทาน 

(ง) เม่ือโรงงานทําการประปา เคร่ืองอปุกรณ์ หรือสว่นหนึง่สว่นใดอนัเป็นสว่นสําคญัของกิจการประปานัน้ถกูยดึ

ตามคําพิพากษาของศาล 

เม่ือสมัปทานนีไ้ด้กําหนดไว้โดยเฉพาะวา่ ให้ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจปรับผู้ รับสมัปทานในกรณีที่ผู้ รับสมัปทานละเลย

ไม่ปฏิบติัตามข้อบงัคบั หรือเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดซึ่งกําหนดไว้ในสมัปทาน ผู้ ให้สมัปทานจะเพิกถอนสมัปทานนีไ้ม่ได้ เว้นแต่

ผู้ รับสมัปทานยังคงฝ่าฝืนเป็นเวลาเดือนหนึ่งหรือกว่านัน้ หรือระยะเวลาที่ยาวกว่านัน้ตามแต่ผู้ ให้สัมปทานจะเห็นสมควร

กําหนด และผู้ให้สมัปทานได้ตกัเตือนผู้ รับสมัปทานเป็นหนงัสือไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนมีคําสัง่เพิกถอนสมัปทาน 

ในเม่ือสมัปทานมิได้กําหนดไว้โดยเฉพาะว่า ให้ผู้ ให้สมัปทานมีอํานาจปรับผู้ รับสมัปทานในกรณีที่ผู้ รับสมัปทาน

ละเลยไม่ปฏิบติัตามข้อบงัคบัหรือเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งกําหนดไว้ในสมัปทานนัน้ นอกจากกรณีที่ระบไุว้ในข้อ (1) (ข) และ 

(ง) ผู้ ให้สัมปทานจะปรับผู้ รับสัมปทานเป็นเงินหนึ่งร้อยบาท และปรับเรียงรายวันอีกวันละห้าสิบบาทตลอดเวลาท่ีผู้ รับ

สมัปทานยงัคงฝ่าฝืนอยู่ก็ได้ และผู้ ให้สมัปทานจะเพิกถอนสมัปทานไม่ได้ เว้นแต่ผู้ รับสมัปทานยงัคงฝ่าฝืนอยู่ต่อไป และผู้ ให้

สมัปทานได้เตือนผู้ รับสมัปทานเป็นหนงัสือดงักําหนดไว้ 

การคดิราคานํา้ประปา 

ให้ผู้ รับสัมปทานคิดค่านํา้ประปาจากผู้ ใช้นํา้ได้ตามรายละเอียดในสัญญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปา ระหวา่งการประปาสว่นภมิูภาคกบัผู้ รับสมัปทาน ฉบบัลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2538 โดยอตัราค่านํา้ประปาซึง่กําหนด

ไว้ข้างต้นนัน้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีท่ีค่าใช้จ่ายในการทํานํา้ประปาได้เพ่ิมขึน้ ผู้ รับสมัปทานอาจเพ่ิมอตัราค่าจําหน่ายนํา้ประปาขึน้จาก

อัตราที่ใช้อยู่ได้ตามส่วนมากและน้อยตามรายละเอียดในสัญญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่าย

นํา้ประปาระหวา่งการประปาสว่นภมิูภาค กบัผู้ รับสมัปทาน ฉบบัลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2538 

(ข) ในกรณีที่เทศบาลหรือสขุาภิบาลมิได้เป็นผู้ รับสมัปทานเม่ือสิน้ระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัลงนามในสมัปทานนี ้

ถ้าเทศบาลหรือสขุาภิบาลหรือผู้ใช้นํา้ขอร้องมายงัผู้ ให้สมัปทานให้เปลี่ยนอตัราหรือวิธีคิดค่านํา้ประปา ผู้ ให้

สมัปทานมีอํานาจจะพิจารณา และถ้าเป็นที่พอใจว่าการเปลี่ยนอตัราค่านํา้ประปาหรือการแก้ไขวิธีคิดค่า

นํา้ประปานัน้เป็นการสมควร โดยเหตท่ีุพฤติการณ์อันเป็นบรรทดัฐานที่ได้กําหนดอตัราหรือวิธีการคิดค่า

นํา้ประปาที่ใช้อยู่นัน้ได้เปลี่ยนแปลงไปก็ให้มีอํานาจสัง่เป็นหนงัสือให้ใช้อตัราและวิธีคิดค่านํา้ใหม่แทนได้

ตามท่ีผู้ ให้สมัปทานจะเหน็เป็นการยติุธรรมและสมควร คําสัง่นัน้ผู้ รับสมัปทานจะต้องปฏิบติัตาม 



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 157 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (56-1) 

   

(ค) ถ้าผู้ รับสมัปทานประสงค์จะลดอตัราคา่นํา้ประปา ก็มีสิทธิจะลดคา่นํา้ประปาได้ไม่ว่าในเวลาใด แตต้่องแจ้ง

ให้ผู้ ให้สมัปทานทราบลว่งหน้า 15 วนั 

การสิน้สุดของสัญญา 

สมัปทานสิน้สดุลงในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กรณีสิน้สดุอายสุมัปทาน 25 ปี โดยไมมี่การตอ่อาย ุ

(ข) กรณีผู้ รับสมัปทานคืนสมัปทานเม่ือเลิกกิจการ ผู้ รับสมัปทานจะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ให้สมัปทานทราบ

ล่วงหน้าก่อน 6 เดือนเป็นอย่างน้อย และเม่ือผู้ รับสมัปทานได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากผู้ ให้สมัปทานแล้ว 

จึงจะเลิกกิจการได้ ในกรณีเช่นนีใ้ห้นําข้อบงัคบัในหมวด 5 แห่งสมัปทานนี ้ซึง่ว่าด้วยสมัปทานสิน้อายแุละ

การเพิกถอนสมัปทานมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

(ค) กรณีเม่ือผู้ รับสมัปทานได้ทําการไปได้ 12 ปีคร่ึง นบัแต่วนัที่ได้ลงนามในสมัปทาน (วนัที่ 13 มกราคม 2543) 

และรัฐบาลหรือเทศบาลหรือสขุาภิบาลประสงค์ซือ้กิจการประปาของผู้ รับสมัปทานทัง้หมด (ในราคาตลาด

หรือราคาท่ีอนญุาโตตลุาการกําหนดในกรณีที่ไม่สามารถตกลงราคากนัได้) ให้ผู้ ให้สมัปทานมีสิทธิถอนคืน

สมัปทาน 

(ง) กรณีเม่ือถกูเพิกถอนสมัปทาน 

การจ่ายเงนิปันผล 

การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิจะกระทําได้ต่อเม่ือมีการกันสํารองตามกฏหมายไว้ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

ประจําปีแล้ว กําไรที่เหลือภายหลงัการจ่ายปันผลให้โอนไปบญัชีกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร กําไรสะสมท่ีสํารองตามกฏหมาย

ให้กนัไว้เป็นเงินสดโดยนําฝากประจําไว้ท่ีธนาคาร แตถ้่ามีเกินกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนที่ชําระแล้วจะเอาเงินจํานวนที่

เกินนีไ้ปลงทนุซือ้พนัธบตัร หรือตราสารการเงินอ่ืนเพ่ือหาผลประโยชน์ได้ แต่การลงทนุนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ให้

สมัปทานก่อน 

ค่าธรรมเนียม 

ตัง้แตว่นัเร่ิมทําการจําหน่ายนํา้ประปาเป็นต้นไป ผู้ รับสมัปทานต้องส่งเงินให้แก่ผู้ ให้สมัปทานเพ่ือทดแทนค่าใช้จ่าย

ของเจ้าพนกังานผู้ตรวจการของผู้ ให้สมัปทานในปีหนึ่งตามปฏิทินเป็นอตัราตายตวัในอตัรา 5 บาทต่อหนึ่งลกูบาศก์เมตรของ

ปริมาณนํา้ที่ทําได้เต็มกําลงัในหนึ่งชัว่โมง แต่เงินจํานวนนีจ้ะต้องชําระไม่น้อยกว่า 50 บาท หรือมากกว่า 200 บาทต่อหนึ่งปี  

เงินจํานวนนีจ้ะต้องชําระล่วงหน้าปีละครัง้ภายในเดือนธันวาคม ของทกุปี สําหรับในปีแรก จะต้องชําระเงินตามส่วนมากและ

น้อยแห่งปีตามท่ีเปิดทําการมาแล้วให้แก่ผู้ ให้สมัปทาน ทัง้นี ้ให้ชําระภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัที่ได้เร่ิมจําหน่ายนํา้ประปาหรือ

ถ้าหากเวลาท่ีเปิดทําการยงัไมท่นัครบ 3 เดือนก็สิน้ปี ก็ให้ชําระเงินก่อนสิน้ปี 

ทัง้นีป้ระปาปทมุธานี ได้ยินยอมสละประโยชน์แห่งเง่ือนเวลาในการส่งเงินให้แก่ผู้ ให้สมัปทานเพ่ือทดแทนค่าใช้จ่าย

ของเจ้าพนกังานผู้ตรวจการของผู้ให้สมัปทานดงักลา่ว โดยประปาปทมุธานี ตกลงและยินยอมชําระเงินดงักลา่วลว่งหน้าตลอด
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อายขุองสมัปทานในคราวเดียวในวนัที่ได้รับอนมุติัสมัปทาน และสละสิทธิเรียกร้องเงินดงักลา่วคืน หากสมัปทานสิน้สดุลงก่อน

ครบกําหนดอายสุมัปทาน 
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