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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และการบริการ 

1) สัญญาหลักทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

 1.1 บริษัทฯ 

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการประปาเพือผลิตและจําหน่ายนําประปาภาคเอกชนรายใหญ่ทีสดุของประเทศ เพือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลทีจะให้ประชาชนใช้นําประปาทดแทนการใช้นําบาดาล อันเป็นการแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดและนําเค็มแทรกในชนันํา
บาดาล และเพือเพิมพืนทีบริการนําประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยบริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาในการประกอบ
ธุรกิจทีสําคญัดงันี 

(ก) สัญญาซือขายนําประปากับการประปาส่วนภูมิภาค 

  บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญากบั กปภ. เมือวนัที 21 กนัยายน 2543 โดย กปภ. จะซือนําประปาทีบริษัทฯ ผลิตได้ เพือให้บริการ
ต่อให้กับผู้ ใช้นํา ซงึครอบคลุม จ.สมุทรสาครทงัจงัหวดั (รวมถึงพืนที อ.กระทุ่มแบน และ อ.เมืองสมุทรสาคร) และพืนทีใน อ.สาม
พราน และ  อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม  เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยเริมตงัแตว่นัทีบริษัทฯ เริมขายนําให้แก่ กปภ. ตามสญัญาคือเมือวนัที 
21 กรกฎาคม 2547 และสญัญาสินสดุวนัที 20 กรกฎาคม 2577 โดยมีลกัษณะสญัญาแบบ Build-Own-Operate (“BOO”) บริษัทฯ 
เป็นผู้ ก่อสร้างระบบผลิตนําประปา และระบบจ่ายนําประปา และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในระบบผลิตนําประปาและระบบจ่าย
นําประปา โดยบริษัทฯ ไม่ต้องโอนระบบผลิตนําประปาและระบบจ่ายนําประปาให้แก่ กปภ. หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะต่ออายุ
สญัญานี บริษัทฯ ต้องส่งคําบอกกล่าวเป็นหนงัสือแจ้งความประสงค์ให้ กปภ . ทราบอย่างน้อย 3 ปี ก่อนครบกําหนดระยะเวลาของ
สญัญาหรือวนัที 20 กรกฎาคม 2577 และ กปภ. อาจพิจารณาต่ออายุสัญญาให้แก่บริษัทฯ โดยต้องทําความตกลงร่วมกันทังสอง
ฝ่ายก่อนครบกําหนดระยะเวลาของสญัญานี หากบริษัทฯ และ กปภ. ไม่สามารถตกลงกนัได้จนครบกําหนดระยะเวลาของสญัญา ให้
ถือวา่สญัญานีสินสดุ  
  ทงันี บริษัทฯ ต้องจดัให้มีกําลงัการผลิตขนัตํา 320,000 ลบ.ม./วนั และสญัญาได้กําหนดปริมาณนําขนัตําที กปภ. ต้องซือ
จากบริษัทฯ  (MOQ) ตลอดอายสุญัญาซือขายนําประปา สรุปได้ดงันี 

ระยะเวลาเริมต้น ระยะเวลาสินสดุ ปริมาณนําขนัตําที กปภ. ต้องซือ  (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 

  นอกจากข้อกําหนดเรืองปริมาณนําขนัตําที กปภ. ต้องซือจากบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ตามสัญญาซือขาย
นําประปาได้กําหนดให้บริษัทฯ จะต้องดแูลและทําให้ระบบผลิตนําประปาของบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตเพียงพอทีจะส่งนําประปาใน
ปริมาณนําประปาขนัตําที กปภ. ต้องซือในขณะนนับวกด้วยร้อยละ 7 ของปริมาณนําประปาขนัตําทีต้องซือในขณะนนั หรือบวกด้วย
ปริมาณนําประปาจํานวน 20,000 ลบ.ม./วนั แล้วแตอ่ย่างใดจะน้อยกวา่เสมอ ดงันนั กําลงัการผลิตสูงสุด ณ ปัจจุบนัของบริษัทฯ จึง
เพียงพอตอ่การจําหน่ายนําประปาให้แก่ กปภ. แตเ่พียงผู้ เดียว ตามทีสญัญาซือขายนําประปากําหนด   

  บริษัทฯ สบูนําดบิจากแม่นําทา่จีนเพือนํามาใช้ในการผลิตนําประปา โดยนําประปาทีบริษัทฯ ผลิตได้จะถูกส่งจากโรงผลิต
นํา ที อ.บางเลน จ.นครปฐม ด้วยท่อส่งนําประธาน (BTM) ไปยังสถานีจ่ายนําทงั 2 แห่งของบริษัทฯ คือ สถานีจ่ายนําพุทธมณฑล 
และสถานีจ่ายนํามหาชยั  และสูบจ่ายนําต่อไปยังพืนทีให้บริการของสํานักงานประปา 3 แห่งได้แก่สํานกังานประปาสามพราน 
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สํานกังานประปาอ้อมน้อย และสํานกังานประปาสมทุรสาคร ตามทอ่จ่ายนํา (LDN) ทีเชือมตอ่กบัสถานีจ่ายนําทงั 2 แห่งของบริษัทฯ  
โดยปริมาณนําทีซือขายในแต่ละเดือนจะถูกวดัด้วยมาตรวัดนําทีสถานีจ่ายนําทงั 2 แห่ง และคํานวณตามอัตราค่านําประปาที
กําหนดตามสัญญาซึงจะมีการปรับราคาทุกวนัที 1 มกราคม ของแต่ละปีตามดัชนีราคาผู้ บริโภคทัวไป (General CPI) ของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และคา่คงที (K) ซงึมีวธีิการคํานวณอตัราคา่นําประปาดงันี 

อัตราค่านําประปา 

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

    

N ปีก่อนหน้าทีจะมีการปรับอตัราค่านําประปา 
Pn+1 อัตราค่านําประปา ณ วันที 1 มกราคม  ในปีที n+1 หน่วยเป็น ลบ.ม. และต้องปัดเศษของทศนิยม

ตําแหน่งที 7 ทงิ 
Pn อตัราค่านําประปา ณ วนัที 1 มกราคม ในปีที n และมีค่าเริมต้นจนถึงวนัที 31 ธันวาคม 2542 เท่ากับ 

13.900000 บาท / ลบ.ม. 
CPIn-1 ดชันีราคาผู้บริโภคทวัไปของภาคกลาง ทีประกาศโดยกองดชันีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการ

พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ สําหรับเดือนธนัวาคม ณ ปีที n-1 และมีคา่เริมต้นสําหรับเดือนธันวาคม 2541 
เทา่กบั 128.1 

CPIn ดชันีราคาผู้บริโภคทวัไปของภาคกลางสําหรับเดือนธันวาคม ณ ปีที n (*) 

K คา่คงทีในการปรับอตัราค่านําประปา คา่คงที (K) จะมีคา่ 
สําหรับปีที 1 ถงึปีที 7 (พ.ศ. 2543 ถงึ พ.ศ. 2549) มีคา่เท่ากบั 1.03000 

สําหรับปีที 8 ถงึปีที 10 (พ.ศ. 2550 ถงึ พ.ศ. 2552) มีคา่เทา่กบั 1.02500 

สําหรับปีที 11 ถงึปีที 14 (พ.ศ. 2553 ถงึ พ.ศ. 2556) มีคา่เทา่กบั 1.01000 

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

(*) หากในเดือนธันวาคมของปีใดๆ (n) คา่ CPI ยงัไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ เพือใช้ในการคํานวณอตัรา
คา่นําประปา (1 มกราคมของปีที n+1) แล้ว อตัราคา่นําประปาของเดือนในปีถดัไปจะใช้อตัราค่า
นําประปาของปีก่อนจนกระทงัค่าดชันี (CPI) ถกูประกาศใช้และจะต้องนําค่าดชันี (CPI) มาคํานวณ 
อย่างไรก็ตาม หากมีการคํานวณปรับคา่อตัราค่านําประปาได้ตามทีควรจะเป็นแล้ว คา่นําประปาในแตล่ะ
เดือนจะถกูปรับให้เท่ากบัเดือนนนัๆ โดยผู้ซอืต้องชําระชดเชยส่วนทีขาด นบัตงัแตว่นัที 1 มกราคมของปีที 
n+1 จนถงึวนัทีได้ปรับอตัราค่านําประปานนั มลูค่าของการปรับชดเชยคา่นําประปานีเท่ากบัปริมาณ
นําประปาทีได้รับในปีที n+1 ณ อตัราคา่นําประปาเท่ากบั Pn คณูด้วยผลตา่งอตัราคา่นําประปาของ Pn 

กบั Pn+1 

 อตัราคา่นําประปาดงักล่าวเป็นอตัราทีคดิตามสภาวะนําดบิตามปกตทิวัไป อ้างอิงจากคณุภาพนําดิบตามทีกําหนดใน
สญัญาซือขายนําประปา ทงันีหากคณุภาพนําดบิไม่เป็นไปตามมาตรฐานนําดิบทีกําหนดไว้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ 
สามารถปรับราคาค่านําประปาให้เป็นไปเพือสะท้อนต้นทนุทีเพิมสงูขนึได้ 

  นอกจากนี เพือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาปัญหาวิกฤตการณ์ใช้นําบาดาลในพืนทีฝังตะวนัตกของ
กรุงเทพมหานคร โดยการสร้างแรงจูงใจเพือให้ผู้ ใช้นําบาดาลหนัมาใช้นําประปาทดแทนการใช้นําบาดาลมากขนึ และเพือเป็นการ
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รักษาสัมพันธภาพทีดีกับ กปภ . อีกทงัเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล   บริษัทฯ จึงได้ให้ส่วนลดแก่ กปภ . ในส่วนของ
นําประปาทีสงูกวา่ปริมาณนําประปาขนัตําที กปภ. ต้องรับซือ ดงันี 

ส่วนลดทใีห้กับ กปภ. ปริมาณนําทใีห้ส่วนลด ระยะเวลา 
ร้อยละ 50 ของอตัราคา่นําประปาที
กําหนดไว้ในสญัญาซือขายนําประปา 

นําประปาส่วนทีสงูกวา่ปริมาณนําขนัตํา
ทีรับซือ 200,000 ลบ.ม. / วนั 

21 กรกฎาคม 2547 ถงึ 
20 กรกฎาคม 2549 

ร้อยละ 55 ของอตัราคา่นําประปาที
กําหนดไว้ในสญัญาซือขายนําประปา 

นําประปาส่วนทีสงูกวา่ปริมาณนําขนัตํา
ทีรับซือ 250,000 ลบ.ม. / วนั 

21 กรกฎาคม 2549 ถงึ 
20 กรกฎาคม 2551 

ร้อยละ 60 ของอตัราคา่นําประปาที
กําหนดไว้ในสญัญาซือขายนําประปา 

นําประปาส่วนทีสงูกวา่ปริมาณนําขนัตํา
ทีรับซอื 300,000 ลบ.ม. / วนั 

21 กรกฎาคม 2551 ถงึ 
20 กรกฎาคม 2552 

 
           อตัราคา่นําประปาทีบริษัทฯ ขายให้แก่ กปภ. ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2551-2556)  

ระยะเวลา 
อัตราค่านําประปา (บาท ต่อ ลบ.ม.) 

ตังแต่ 1-300,000 ลบ.ม. ตังแต่ 300,001 ขึนไป 
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 
1 มกราคม 2556 –  31 ธนัวาคม 2556 26.858730 11.72 

* ตงัแตว่นัที 1 กนัยายน 2553 – 31 ธนัวาคม 2553 
 

(ข) สัญญาแก้ไขเพมิเตมิสัญญาซือขายนําประปากับการประปาส่วนภูมิภาค (สัญญาแก้ไขเพมิเตมิฯ) 
 

  บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาแก้ไขเพิมเติมฯ กบั กปภ. เมือวนัที 29 ธันวาคม 2551 โดย กปภ. จะซือนําประปาขนัตําเพิม ซงึ
ทําให้ปริมาณรับซือนําประปาขนัตํา (MOQ) รวมของบริษัทฯ เพิมขนึจาก 300,000 ลบ.ม./วนั เป็น 354,000 ลบ.ม./วนั โดย ณ วนัที 
1 กนัยายน 2553 เป็นวนัแรก เริมซอืขายนําประปาส่วนเพิมวนัแรก  และมีMOQเทา่กบั 309,000 ลบ.ม./วนั และปรับเพิมทกุรอบปี ๆ 
ละ 9,000 ลบ.ม./วนั จนกระทงั MOQ เป็น 354,000 ลบ.ม./วนั ตลอดระยะเวลาตามสญัญาซือขายนําประปาเดิม โดยมีอตัราค่า
นําประปาเริมต้น ณ วนัทําสญัญาแก้ไขเพิมเตมิฯ เทา่กบั 10.52 บาท/ลบ.ม. และจะมีการปรับอตัราค่านําประปาทกุรอบปีนบัจากวนั
ลงนามสญัญาแก้ไขเพิมเตมิฯ ตามสตูรการคํานวณดงัตอ่ไปนี  
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อัตราค่านําประปาส่วนเพมิ 

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

    

Pn+1 อตัราคา่นําประปาส่วนเพิม รอบปีที n+1 
Pn อตัราคา่นําประปาส่วนเพิม รอบปีที n 
CPIn-1 ดชันีราคาผู้บริโภคทวัไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปีที n-1 ซงึจดัพิมพ์โดยกระทรวง

พาณิชย์ 
CPIn ดชันีราคาผู้บริโภคทวัไปของภาคกลางประจําเดือนพฤศจิกายนสําหรับปีที n ซงึจดัพิมพ์โดยกระทรวง

พาณิชย์ 
n ปีก่อนหน้าทีจะมีการปรับอตัราค่านําประปาส่วนเพิม 

หากอตัราคา่นําประปาส่วนเพิมดงักล่าวในรอบปีใด ๆ สงูกว่าอตัราค่านําประปาส่วนเพิมในรอบปีก่อนหน้าทีจะ
มีการปรับอตัราคา่นําประปาส่วนเพิม เกินกว่าร้อยละ 4 ให้ปรับค่านําประปาส่วนเพิมในรอบปีนนั ๆ ได้ร้อยละ 4 และการ
คํานวณอตัราคา่นําประปาทกุรอบปีให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง 

ปริมาณนําขนัตําที กปภ. ต้องซอืจากบริษัทฯ  (MOQ) ตามสญัญาซือขายนําประปา(แก้ไขเพิมเตมิฯ) สรุปได้ดงันี 

ระยะเวลาเริมต้น ระยะเวลาสินสดุ ปริมาณนําขนัตําที กปภ. ต้องซือ  (ลบ.ม./วนั) 
1 กนัยายน 2553 31 สิงหาคม 2554 9,000 

1 กนัยายน 2554 31 สิงหาคม 2555 18,000 

1 กนัยายน 2555 31 สิงหาคม 2556 27,000 

1 กนัยายน 2556 31 สิงหาคม 2557 36,000 

(1) สัมปทานประกอบกิจการประปา 

บริษัทฯ ได้รับสมัปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม เป็นระยะเวลา 25 
ปี นบัจากวนัที 11 มีนาคม 2548 ถึงวนัที 10 มีนาคม 2573 โดยสมัปทานอนญุาตให้บริษัทฯ ในการทํานําประปา และทํา
การจําหน่ายนําประปาในพืนที 5 อําเภอ 2 จงัหวดั ได้แก่  

จังหวัด อําเภอ 

นครปฐม สามพราน นครชยัศรี และพทุธมณฑล 

สมทุรสาคร กระทุม่แบน และเมืองสมทุรสาคร 

 ตามข้อกําหนดในสมัปทาน บริษัทฯ สามารถผลิต และจําหน่ายนําประปาในพืนทีดงักล่าวได้ โดยนําประปาทีบริษัทฯ ผลิต
ได้ บริษัทฯ สามารถจําหน่ายให้แก่บคุคลใดๆ โดยไม่มีข้อจํากดั เช่น กปภ. การนิคมอตุสาหกรรม เทศบาลตา่งๆ เป็นต้น 

 ทงันี สัมปทานกําหนดให้บริษัทฯ คิดค่านําประปาจากผู้ ใช้นําได้ตามอัตราทีกําหนดในสัญญาซือขายนําประปาระหว่าง 
กปภ. กบั บริษัทฯ  
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 อีกทงับริษัทฯ ต้องปฏิบตัติามข้อกําหนดทีได้ระบไุว้ในสญัญาสมัปทานแก้ไขเพิมเตมิตอ่ท้ายสญัญาประกอบกิจการประปา 
บริษัทฯ ต้องตงัทนุสํารองร้อยละ 10 ของกําไรสทุธิประจําปี ตลอดจนในปี 2551 บริษัทฯ ได้ทําการแก้ไขสญัญาสมัประทานใน  
 ข้อ 25 การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิจะกระทําได้ต่อเมือมีการกันสํารองตามกฎหมายไว้ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
ประจําปีแล้ว กําไรทีเหลือภายหลงัการจ่ายเงินปันผลให้โอนไปบญัชีสะสมทียงัไม่ได้จดัสรร   
 ข้อ 26 กําไรสะสมทีสํารองตามกฏหมายให้กนัไว้เป็นเงินสดโดยนําฝากประจําไว้ทีธนาคาร แต่ถ้ามีเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียนทีชําระแล้ว จะเอาเงินทีเกินนีไปลงทนุซือพนัธบตัร หรือตราสารการเงินอืนเพือหาประโยชน์ได้ แต่การลงทนุนีจะต้อง
ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ให้สมัปทานก่อน 

(2) หนังสืออนุญาตให้ใช้นําจากแม่นําท่าจีน 

 บริษัทฯ ได้ส่งหนงัสือถึงสํานกังานคณะกรรมการทรัพยากรนําแห่งชาติ ลงวนัที 25 เมษายน 2544 ขออนญุาตสูบนําจาก
แม่นําท่าจีน (เดิมชือแม่นํานครชัยศรี) เพือนําไปผลิตนําประปาในปริมาณวนัละ 320,000 ลบ.ม. เพือจําหน่ายให้แก่ประชาชนใน
พืนที จ.นครปฐม และ จ. สมทุรสาคร ตามทีบริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก กปภ. ตามสญัญาซือขายนําประปา  ทงันี บริษัทฯ ได้รับหนงัสือที 
นร. 0110/423 ลงวนัที 27 เมษายน 2544 จากสํานกังานคณะกรรมการทรัพยากรนําแห่งชาติ ไม่ขดัข้องในการสูบนําดิบดงักล่าวของ
บริษัทฯ และระบุให้บริษัทฯ ควรพิจารณาจดัหาแหล่งนําสํารองไว้ใช้ด้วยเนืองด้วยปัญหาปริมาณและคณุภาพนําของแม่นําท่า จีน 
อย่างไรก็ดี ในขณะนีบริษัทฯกําลงัอยู่ระหว่างการดําเนินการขออนญุาตใช้นําดิบจากแม่นําท่าจีนเพิมอีกวนัละ 120,000 ลบ.ม. ถึง
กรมทรัพยากรนํา เมือวันที 28 พฤษภาคม 2552 เพือขออนุญาตสูบนําจากแม่นําท่าจีนเพิมทําให้ปริมาณการสูบนํารวมทงัสิน 
440,000 ลบ.ม./วนั โดยขนัตอนอยู่ระหวา่งการพิจารณาอนญุาต  

(3) สัญญาการบริหารจัดการ และการซ่อมบํารุง (Operation and Maintenance Agreement) 

  บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาการบริหารจดัการและซ่อมบํารุงกบั วอเตอร์โฟลว์ เมือวนัที 12 มิถุนายน 2544 มีอายุสญัญา 30 
ปี เท่ากับอายุสัญญาซือขายนําประปา นับตงัแต่วนัทีเริมประกอบกิจการคือตงัแต่วันที 21 กรกฎาคม 2547 จนถึงวนัสินสุดอายุ
สญัญาคือวนัที 20 กรกฎาคม 2577 และต่อมาเมือวนัที 8 มกราคม 2553 บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จํากดั ได้ดําเนินการควบรวมกิจการ
กบับริษัท บีเจที วอเตอร์ จํากดั (ซงึเดมิเป็นบริษัททีรับจ้างบริหารจดัการและการซอ่มบํารุงให้กบั บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั) เป็น
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชนัส์ จํากดั และภายหลงัได้มีการเปลียนแปลงสญัญา จากสญัญาการบริหารจดัการและการซ่อมบํารุง 
เป็นสญัญาการซอ่มบํารุง ซงึจะดําเนินการในส่วนของการซ่อมบํารุงทงัหมดให้กบับริษัทฯ  และบริษัทประปาปทมุธานี รวมถึงระบบ
ผลิตและบําบดันําเสียทีนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  

 1.2  ประปาปทุมธานี 

 เมือปี 2532 กปภ. และ รัฐบาลไทยได้รับความร่วมมือจาก Japanese International Corporation Association (JICA) 
เข้ามาช่วยศึกษาความเป็นไปได้ในการหาแหล่งนําทดแทนนําบาดาลในพืนที จ.ปทุมธานี เพือแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุด ปัญหานํา
ทว่ม และภาวะนําเคม็แทรกในนําบาดาล ตลอดจนเพือเพิมพืนทีบริการนําประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  JICA ได้
แนะนําแนวทางแก้ปัญหาโดยการใช้นําดิบจากแม่นําเจ้าพระยามาผลิตเป็นนําประปาทดแทนนําบาดาล กปภ. จึงจัดให้มีการ
ประกวดราคาของภาคเอกชนเพือดําเนินโครงการผลิตนําประปาเพือใช้ในพืนที จ.ปทมุธานี โดยใช้นําดบิจากแม่นําเจ้าพระยาขนึ 

 ประปาปทุมธานีจดทะเบียนจดัตงัขนึเพือประกอบกิจการประปาให้แก่  กปภ. ตามโครงการดงักล่าวโดยจดัเป็นโครงการ
เอกชนร่วมลงทนุโครงการแรกในการผลิตนําประปาทดแทนการใช้นําบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล ทงันี ประปาปทมุธานีได้เข้าทํา
สญัญาในการประกอบธุรกิจทีสําคญั ดงัตอ่ไปนี 
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(1) สัญญาให้สิทธิดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายนําประปา 

 ประปาปทมุธานีได้เข้าทําสญัญากบั กปภ. เมือวนัที 31 สิงหาคม 2538 โดย กปภ. ให้สิทธิประปาปทมุธานีดําเนินการผลิต
และจําหน่ายนําประปาในเขตปทมุธานี และรังสิต จ. ปทมุธานี เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแต่วนัเริมประกอบกิจการ คือตงัแต่วนัที 15 
ตลุาคม 2541 ถึง 14 ตลุาคม 2566 ลกัษณะสญัญาเป็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) โดยประปาปทมุธานีเป็นผู้
ก่อสร้างระบบผลิตและระบบจ่ายนําประปา ทงันี ประปาปทมุธานีต้องโอนระบบจ่ายนําประปาให้แก่ กปภ. ณ วนัเริมประกอบกิจการ 
แตใ่นส่วนระบบผลิตนําประปาจะตกเป็นกรรมสิทธิของ กปภ. ในเวลา 24.00 น. ของวนัทีครบ 25 ปี หลงัจากวนัเริมประกอบกิจการ
หรือของวนัที 14 ตลุาคม 2566 ทงันี ประปาปทมุธานีสามารถขอเช่าระบบผลิตนําประปาจาก กปภ. เพือผลิตและจําหน่ายนําประปา
ตอ่จากวนัทีครบ 25 ปี ได้ โดยการส่งหนงัสือแจ้งความจํานงตอ่ กปภ. หลงัจากวนัทีครบรอบ 24 ปี ของวนัเริมประกอบกิจการ และ
อย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือนก่อนวันทีมีการโอนระบบผลิตนําประปาดังกล่าวหรือในระหว่างวันที 15 ตุลาคม 2565 ถึงวนัที 14 
เมษายน 2566 ทงันี ประปาปทมุธานีสามารถขอเช่าระบบผลิตนําประปาจาก กปภ. ได้อีก 2 ครัง ระยะเวลาเช่าครังละ 10 ปี 

  ภายใต้สญัญาฉบบันี สิทธิของประปาปทมุธานีสําหรับการจําหน่ายนําประปาในปริมาณไม่เกิน 288,000 ลบ.ม./วนั โดย 
กปภ. จะหยดุการจ่ายนําประปาจากแหล่งประปาอืนให้แก่ผู้บริโภคให้แก่พืนทีเขตปทมุธานีและรังสิตหลงัจากวนัเริมประกอบกิจการ 
คือวนัที 15 ตลุาคม 2541 เว้นแต่ เมือ กปภ. คาดว่าความต้องการนําประปาในเขตปทมุธานี – รังสิตเกินกว่า 288,000 ลบ.ม./วนั 
กปภ. จงึจะมีสิทธิเริมดําเนินโครงการทีจะจดัหานําประปาในส่วนทีเกินให้แก่ผู้บริโภคได้ ไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือให้เอกชนรายอืน
ดําเนินการ แม้วา่สญัญานีจะยงัไม่สินสุดลงก็ตาม แต่ กปภ. จะซือนําประปาจากแหล่งอืนหรือดําเนินการจ่ายนําประปาแก่ผู้ บริโภค
ส่วนทีเกินดงักล่าวข้างต้นได้ตอ่เมือปริมาณนําขนัตําทีต้องซือครบจํานวน 288,000 ลบ.ม./วนั แล้ว ก่อนครบกําหนด 15 วนัก่อนสินปี
ทกุปี กปภ. จะกําหนดและแจ้งปริมาณนําขนัตําที กปภ. ต้องรับซือจากประปาปทมุธานี (MOQ) ทงันี MOQ ในแต่ละปีจะต้องไม่ตํา
กว่าปริมาณนําทีกําหนดไว้ในปีก่อนหน้านนั โดย MOQ ของปี 2552 เท่ากบั 320,000 ลบ.ม./วนั MOQ ปี 2553 ปี 2554 เท่ากับ 

330,000 ลบ.ม./วนั และ MOQ ของปี 2555 เทา่กบั 330,000 ลบ.ม./วนั 
 

  เมือรวมกบัประมาณนําขนัตําที กปภ. จะต้องรับซือจากประปาปทมุธานีตามสญัญาซือขายนําประปาเพิมเติม โดยตงัแต่
วนัที 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 กรกฎาคม 2552 กปภ. จะต้องรับซือนําประปาเพิม 50,000 ลบ.ม./วนั และตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 
2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 กปภ. จะต้องรับซือนําประปาเพิม 60,000 ลบ.ม./วนั นนั ทําให้โดยรวมแล้วตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 

2551 ถงึ 31 กรกฎาคม 2552 MOQ รวมจะเป็น 310,000 ลบ.ม./วนั และตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553 MOQ 

รวมจะเป็น 320,000 ลบ.ม./วนั ปัจจุบนั MOQ ของประปาปทมุธานี ได้ปรับเพิมเป็น 330,000 ลบ.ม./วนั ตงัแต่เมือวนัที 1 สิงหาคม 
2553 เป็นต้นมา  

 

  ประปาปทมุธานีสบูนําดบิจากแม่นําเจ้าพระยามาใช้ในการผลิตนําประปา โดยนําประปาทีผลิตได้จากโรงผลิตนําที อ.สาม
โคก จ.ปทุมธานี  จะถูกส่งผ่านท่อส่งนําประธาน (BTM) ไปยังสถานีจ่ายนําทงั 3 แห่งคือ สถานีจ่ายนํารังสิต สถานีจ่ายนํา
ธรรมศาสตร์ และสถานีจ่ายนําปทมุธานี นําประปาจากสถานีจ่ายนํารังสิตและสถานีจ่ายนําธรรมศาสตร์จะถูกส่งต่อไปยงัสํานกังาน
ประปารังสิต ส่วนนําประปาจากสถานีจ่ายนําปทมุธานีจะถูกส่งต่อไปยงัสํานกังานประปาปทมุธานี ผ่านท่อจ่ายนํา (LDN) ซึงเป็น
ทรัพย์สินของ กปภ. 
 

  ทงันี ปริมาณนําประปาทีซือขายในแต่ละเดือนจะถูกวดัด้วยมาตรวดันําทีสถานีจ่ายนําทงั 3 แห่ง อตัราค่านําประปาจะ
ปรับในวนัที 1 มกราคม ของทกุปีตามสตูรการคํานวณทีกําหนดไว้ในสญัญา ดงันี 
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BWCi+1 = BWCi (1+(CPIi – CPIi-1)) 

                         CPIi-1 

BWCi+1  คือ คา่นําประปา ณ วนัที 1 มกราคม  ในปีที i+1 
BWCi  คือ คา่นําประปา ณ วนัที 1 มกราคม  ในปีที i  
CPIi  คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที i 

CPIi-1 คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที i – 1 
CPI คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ซงึจดัพิมพ์โดยกระทรวงพาณิชย์สําหรับเดือนกรกฎาคม  

I คือ ปีก่อนหน้าปีทีจะมีการปรับราคาคา่นําประปาเริมจากปี พ.ศ. 2541 
ทงันีดชันีราคาผู้บริโภคในสตูรคํานวณเป็นดชันีราคาผู้บริโภคของทงัประเทศ 
 

 อย่างไรก็ตาม ประปาปทุมธานีสามารถขอปรับราคาค่านําประปาได้ หากมีกรณีทีรัฐบาลได้เรียกร้องให้มีการจ่ายเงิน
จํานวนใดๆ อนัมีผลเป็นการเพิมต้นทนุการผลิตและจําหน่ายนําประปา โดยประปาปทมุธานีและ กปภ. จะดําเนินการตกลงกนั ถ้าไม่
สามารถตกลงกนัได้ภายใน 30 วนั ข้อพพิาทนนัจะถกูนําสู่การพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 
 

                  อตัราคา่นําประปาของบริษัทประปาปทมุธานี (ตงัแตปี่ 2552-2556) 

ระยะเวลา อัตราค่านําประปา (บาท / ลบ.ม.) 

1 มกราคม 2552  ถงึ 31 ธนัวาคม 2552 11.49 

1 มกราคม 2553  ถงึ 31 ธนัวาคม 2553 10.99 

1 มกราคม 2554  ถงึ 31 ธนัวาคม 2554 11.37 
1 มกราคม 2555 ถงึ 31 ธนัวาคม 2555 11.83 
1 มกราคม 2556 ถงึ 31 ธนัวาคม  2556 12.15 

(2) สัญญาซอืขายนําประปาเพมิเตมิ 

เ มือวัน ที  15  กันยายน  2549 ประปาปทุมธานีไ ด้ลงนามในสัญญาซือขายนําประปาเพิมเติมอีก  70,000  
ลบ.ม./วนั เพือใช้ในพืนทีสํานกังานประปารังสิต กับ กปภ. โดยใช้ทรัพย์สินบางส่วนจากโครงการในสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิต
และจําหน่ายนําประปา ทงันี เพือเป็นการรองรับปริมาณการผลิตต่อวนัทีสูงขึน ประปาปทุมธานีเป็นผู้ลงทุนปรับปรุงระบบนําดิบ 
ก่อสร้างระบบผลิตนําประปา สถานีเพิมแรงดนันํา ปรับปรุงระบบส่งนํา สถานีจ่ายนํา เพือเพิมกําลงัการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม./วนั 
และเมือวนัที 1 สิงหาคม 2551 ทีผ่านมาประปาปทุมธานี ได้ดําเนินการผลิตและส่งนําประปาจากโรงผลิตนําประปาดงักล่าวให้แก่ 
กปภ. แล้ว 

สัญญาฉบับนีจะสินสุดในวันที 14 ตุลาคม 2566 เช่นเดียวกับสัญญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนําประปา 
ลกัษณะของสญัญาเป็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer (“BOOT”) โดยประปาปทมุธานีเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างทงัหมด และ
ต้องโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินบางส่วน ได้แก่ทรัพย์สินจากการปรับปรุงสถานีจ่ายนําคูคตและท่อนําทีวางเพิมเติมทนัทีทีก่อสร้าง
เสร็จแก่ กปภ. และต้องส่งมอบระบบนําดิบ ระบบผลิตนําประปา และระบบส่ง -จ่ายนําประปาแก่ กปภ. เมือสินสุดระยะเวลาตาม
สญัญา หากประปาปทมุธานีต้องการขยายระยะเวลาของสญัญาออกไป ประปาปทมุธานีต้องแจ้งให้ กปภ . ทราบภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกวา่ 180 วนั ก่อนครบกําหนดสญัญา แตก่ารขยายเวลาของสญัญาขนึอยู่กบัดลุยพินิจของ กปภ. แตเ่พียงผู้ เดียวเทา่นนั 

ทงันี ประปาปทมุธานีต้องสามารถดําเนินการผลิตและส่งนําประปาให้แก่ กปภ. ได้ในปริมาณ 20,000 ลบ.ม./วนั ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัจากวนัทีลงนามในสญัญาหรือภายในวนัที 14 มกราคม 2550 และต้องสามารถดําเนินการผลิตและส่ง
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นําประปาในปริมาณ 70,000 ลบ.ม./วัน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือนนับจากวันทีลงนามในสัญญาหรือภายในวันที 14 
กนัยายน 2551 

ปริมาณนําขนัตําที กปภ. ต้องซอืจากประปาปทมุธานี (MOQ) ตามสญัญานี สรุปได้ดงันี 

ครังท ี ระยะเวลาเริมต้น ปริมาณนําขนัตําที กปภ.  
ต้องซอื  (ลบ.ม./วนั) 

1 วนัทีสามารถผลิต-ส่งนําประปาในปริมาณ 70,000 
ลบ.ม./วนั 

50,000 

2 วนัทีถดัจากวนัทีครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ที
ต้องซอืในครังที 1 

60,000 

3 วนัทีถดัจากวนัทีครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ที
ต้องซอืในครังที 2 

70,000 

ประปาปทมุธานีทําการสบูนําดบิจากแม่นําเจ้าพระยาเพือผลิตนําประปาในส่วนเพิมเติมนี โดยนําประปาทีผลิตได้จะถูกส่ง
จากโรงผลิตนําที อ.สามโคก จ.ปทมุธานี ไปยงัสถานีจ่ายนํารังสิตผ่านท่อส่งนําประธาน (BTM) และจะถูกส่งจากสถานีจ่ายนํารังสิต
ผ่านท่อจ่ายนํา (LDN) ของ กปภ. ไปยงัสํานกังานประปารังสิต ทงันี การวดัปริมาณซือขาย จะวดัจากมาตรวดันําทีติดตงัไว้ทีหน้า
สถานีจ่ายนํารังสิต ราคานําประปาประจําปี 2549 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม) คดิที ลบ.ม. ละ 9.90 บาท และ อตัราค่านําประปาจะ
ปรับทกุวนัที 1 มกราคมของแตล่ะปี โดยเริมปรับครังแรกในวนัที 1 มกราคม 2550 ตามสตูรการคํานวณทีระบใุนสญัญา ดงันี 

BWCi+1 = BWCi   (1+(CPIi – CPIi-1)) 

                             CPIi-1 

 

BWCi+1  คือ คา่นําประปาประจําปี ในปีที i+1 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม)   
BWCi  คือ คา่นําประปาประจําปี ในปีที i (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม)   
CPIi  คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที i 
CPIi-1 คือ ดชันีราคาผู้บริโภค ณ ปีที i - 1 
CPI คือ ดชันีราคาผู้บริโภคของทงัประเทศ ซงึจดัพิมพ์โดยกระทรวงพาณิชย์สําหรับเดือนกรกฎาคม  

I คือ ปีก่อนหน้าปีทีจะมีการปรับราคาคา่นําประปา 

อย่างไรก็ตาม ประปาปทมุธานีสามารถร้องขอปรับราคาคา่นําประปาได้ หากมีกรณีทีรัฐบาลได้เรียกร้องให้มีการจ่าย
คา่นําดบิ อนัมีผลเป็นการเพิมต้นทนุการผลิตและจําหน่ายนําประปา โดยประปาปทมุธานีและ กปภ. จะดําเนินการตกลงกนั 

(3) สัมปทานประกอบกิจการประปา 

ประปาปทุมธานีได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงมหาดไทย เป็นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันที 13 
มกราคม 2543 ถงึ 12 มกราคม 2568 โดยประปาปทมุธานีได้รับสิทธิทําการประปาและทําการจําหน่ายนําประปาในเขตพืนทีบริการ
เขตปทมุธานี – รังสิต จ.ปทมุธานี ทงันีประปาปทมุธานีจะคิดค่านําประปาจากผู้ ใช้นําได้ตามอตัราในสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิต
และจําหน่ายนําประปา  
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(4) หนังสืออนุญาตให้ใช้นําจากแม่นําเจ้าพระยา 

 ประปาปทมุธานีได้ส่งหนงัสือถงึสํานกังานคณะกรรมการทรัพยากรนําแห่งชาติ ลงวนัที 8 ตลุาคม 2538 ขออนญุาตสูบนํา
จากแม่นําเจ้าพระยาในปริมาณวนัละ 300,000 ลบ.ม. เพือใช้เป็นแหล่งนําดิบในการผลิตเป็นนําประปาจ่ายให้แก่ประชาชน ตามที
ประปาปทมุธานีได้รับสิทธิตามสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนําประปา ตามมติคณะรัฐมนตรี ในโครงการเอกชนร่วม
ลงทนุปรับปรุงขยายการประปาปทมุธานี – รังสิตจาก กปภ. ทงันี ประปาปทมุธานี ได้รับหนงัสือที นร กทช./070 ลงวนัที 24 มกราคม 
2539 จากสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนําแห่งชาติ เห็นชอบให้ประปาปทุมธานีใช้นําดิบตามปริมาณทีแจ้งมาในโครงการ
ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม สํานกังานคณะกรรมการทรัพยากรแหง่ชาตไิด้ระบเุงือนไขให้ ประปาปทมุธานีจะต้องจดัหาแหล่งนําสํารองไว้
ให้เพียงพอเพือใช้ในภาวะขาดแคลน และหากเกิดภาวะนําขาดแคลนขนึ คณะกรรมการทรัพยากรนําแห่งชาติอาจจะพิจารณาจดัสรร
ปริมาณนําให้ในสดัส่วนทีลดลงหรือระงบัการใช้นําได้ ซงึทางประปาปทมุธานีจะต้องปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด 

อย่างไรก็ดี ในขณะนี ประปาปทมุธานีกําลงัอยู่ระหว่างการดําเนินการขออนญุาตใช้นําดิบจากแม่นําเจ้าพระยาเพิมอีกวนั
ละ 100,000 ลบ.ม. เมือวนัที 15 กนัยายน 2549 กปภ. ได้ทําสญัญาซือขายนําประปาจากประปาปทมุธานีเพิมอีก 70,000 ลบ.ม./วนั 
ด้วยเหตนีุ ประปาปทมุธานีจึงมีหนังสือถึงสํานกังานทรัพยากรนําภาค 2 เมือวนัที 24 พฤษภาคม 2550 เพือขออนุญาตสูบนําจาก
แม่นําเจ้าพระยาเพิมในปริมาณวนัละ 100,000 ลบ.ม. รวมทงัสิน 400,000 ลบ.ม./วนั โดยใช้สถานีสูบนําเดิมทีเขต อ.สามโคก จ.
ปทมุธานี ในการนี ประปาปทมุธานี ได้มีหนงัสือขอความอนเุคราะห์ กปภ . ให้ช่วยทําหนงัสือสนบัสนนุการขออนญุาตใช้นําเพิมเติม
สําหรับโครงการปรับปรุงขยายกิจการประปาปทุมธานี – รังสิตดงักล่าวต่ออธิบดีกรมทรัพยากรนํา และอยู่ระหว่างการพิจารณา
อนญุาต 

(5) สัญญาซ่อมบํารุง (Maintenance Agreement) 

ทีประชุมคณะกรรมการของประปาปทมุธานี เมือวนัที 27 พฤศจิกายน 2551 มีมติให้ประปาปทมุธานี ดําเนินการปรับแก้
สัญญาบริหารจัดการและซ่อมบํารุงรักษาใหม่ เป็นสัญญาซ่อมบํารุงรักษา โดยกําหนดใน บีเจที ทําหน้าทีเป็นเพี ยงหน่วยซ่อม
บํารุงรักษาแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนงานผลิตนําประปานนัเป็นหน้าทีของประปาปทุมธานีเอง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนค่า
สารเคมี ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงานของหน่วยการผลิต และค่าอะไหล่และอุปกรณ์   ปัจจุบนั บีเจที ได้ถูกควบรวมกิจการกบัวอเตอร์โฟลว์
และเปลียนเป็นบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชนัส์ จํากดั ซงึจะดแูลในเรืองสญัญาซอ่มบํารุงรักษาตอ่ไป 

2) การผลิตนําประปา 

2.1  บริษัทฯ 

บริษัทฯ ผลิตนําประปาโดยการสบูนําดบิจากแม่นําทา่จีนตอนกลาง เพือเข้าสู่กระบวนการผลิตนําประปาทีโรงผลิตนําของ
บริษัทฯ ซงึตงัอยู่ ณ ต.บางระกํา อ.บางเลน จ.นครปฐม ฝังตะวนัออกของแม่นําท่าจีน มีพืนทีรวมประมาณ 92 ไร่ แบ่งเป็นโรงผลิต
นําประปา 38 ไร่ และส่วนพืนทีทีใช้ฝังตะกอน 54 ไร่  โรงผลิตนําของบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตติดตงัและกําลงัการผลิตสูงสุด ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2552 ที 320,000 ลบ.ม./วนัและได้ขยายกําลงัการผลิตเป็น 440,000 ลบ.ม./วนั แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2553 

กระบวนการผลิตเริมต้นด้วยการสูบนําดิบจากแม่นําท่าจีนเข้าสู่บ่อสูบนําดิบ ทงันีระบบสามารถสูบนําดิบ  ณ ปัจจุบนัได้
ทงัสิน 336,800 ลบ.ม./วัน โดยนําดิบจะผ่านการกรองด้วยตะแกรงหยาบและตะแกรงขนาดละเอียด   จากนัน นําดิบจะเข้าสู่
กระบวนการผสมเร็วในบ่อผสมเร็ว เพือผสมสารเคมีอนัได้แก่ สารส้ม ปูนขาว ด่างทบัทิม และ โพลิเมอร์ เข้ากบันําดิบ เพือให้เกิด
กระบวนการสร้างเม็ดตะกอน (Coagulation) และจากนนัจะเข้าสู่กระบวนการตกตะกอนเพือพกัให้ตกตะกอน (Flocculation) ในถงั
ตกตะกอน และเข้าสู่กระบวนการกรอง (Gravity Filter) หลงัจากนนั นําทีกรองได้จะเข้าสู่กระบวนการเติมคลอรีนเพือฆ่าเชือโรคก่อน
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ถูกส่งไปเก็บไว้ในถงัเก็บนําใสขนาด 30,000 ลบ.ม. ก่อนจ่ายออกไปยงัอาคารสูบส่งนํา ซงึเป็นอาคารทีติดตงัเครืองสูบนําเพือส่งนํา
ไปยงัสถานีจ่ายนําในพืนที ผ่านเครืองสบูนําจํานวน 5 ชดุ ขนาด 3,500 ลบ.ม./ชวัโมง  

ทงันี ตะกอนทีแยกได้จากขนัตอนของกระบวนการตกตะกอนและกระบวนการกรองจะถูกส่งไปยังกระบวนการกําจัด
ตะกอนโดยนําไปรีดนําออกและนํากากตะกอนออกไปจากกระบวนการผลิต ทงันี บริษัทฯ ใช้เครืองรีดตะกอนแบบ Belt Press ซงึมี
ลักษณะคล้ายสายพาน ส่วนนําทีได้จากการรีดตะกอนจะถูกนําย้อนกลับเข้าไปในกระบวนการผลิตใหม่ ซึงเท่ากับว่า ตลอด
กระบวนการผลิตนนั ไม่มีการปล่อยนํากลบัลงสู่แหล่งนําดบิอีกเลย (Zero Discharge) 

อนึง นําดิบทีสูบจะถูกนํามาทดสอบคณุภาพนําด้วยระบบ Jar Test ซงึเป็นการเก็บตวัอย่างนําดิบเพือทําการทดลองการ
เตมิสารเคมี และกวนตะกอนให้เกิดตะกอนในห้องทดสอบ เพือคํานวณหาปริมาณสารเคมีทีต้องใช้ในกระบวนการผลิตให้เหมาะสม 
การทํา Jar Test จะทําอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง หรืออาจทดสอบถีขนึ ขนึอยู่กบัคณุภาพของนําดิบในแตล่ะช่วงเวลา  

 

กระบวนการสบูนําดิบ (Raw Water Intake) 

 

กระบวนการผสมเร็ว (Rapid Mixing Tank) 

 

กระบวนการตกตะกอน (Flat Bottom Clarifier) 

 

กระบวนการกรอง (Rapid Gravity Filter) 
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กระบวนการเก็บนํา (Storage Tank) 

 

กระบวนการตกตะกอนเข้มข้น   

(Sludge Thickener) 

 

 

กระบวนการรีดตะกอน (Belt Press) 

กระบวนการผลิต ณ โรงผลิตนํา การส่งนําประปาไปยังสถานีจ่ายนําทงั 2 แห่ง และกระบวนการจ่ายนําประปาให้กับ
สํานกังานประปาของ กปภ. ใช้การควบคมุแบบอตัโนมตัิทงัหมด ด้วยระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 

และระบบควบคมุทางไกลผ่านดาวเทียม เพือควบคมุการผลิต และการกระจายนําสู่สถานีจ่ายนําได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซงึระบบ
ดงักล่าวตงัอยู่ในอาคารควบคมุ ซงึเป็นอาคารอิสระทีแยกออกมาจากโรงผลิตนํา  

 บริษัทฯ ยงัได้สร้างอาคารเก็บสารเคมีแยกต่างหากออกมาจากโรงผลิตนํา เพือเก็บสารเคมีก่อนทีจะนําเข้าสู่ระบบผลิตนํา
โดยอตัโนมตั ิทงันี สารเคมีหลกัทีใช้ในกระบวนการผลิตประกอบด้วย 

- สารส้ม ใช้เพือทําให้สารแขวนลอยในนําดบิรวมตวักนัตกตะกอน 

- ดา่งทบัทมิ ใช้เพือกําจดัสารเคมีบางชนิดในนําดบิทีทําให้นําดบิมีสี 

- คลอรีนเหลว ใช้ในกระบวนการฆ่าเชือโรค 

- สารโพลิอีเล็คโตรไลท์ ใช้เพือทําให้ก้อนตะกอนมีขนาดใหญ่เพือให้ตกตะกอนสู่ก้นถงัได้เร็ว 

- ปนูขาว ใช้เพือปรับคา่ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH) ของนําให้เป็นกลาง 

 นอกจากนี บริษัทฯ ยงัใช้เครืองสูบจ่ายสารเคมีแบบ Diaphragm ซงึสามารถปรับความถีการสูบ และปริมาณสารเคมีได้
ตามความเหมาะสมตามปริมาณ และคณุภาพนําดิบทีได้จากการทดสอบทกุวนั อีกทงัยงัมีเครืองกําเนิดไฟฟ้าสํารองเพือใช้ในกรณี
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ไฟฟ้าดบั เนืองจากเครืองจกัรของบริษัทฯ ต้องเดินเครืองตลอด 24 ชัวโมง ด้วยเหตุเดียวกันนีบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีหอพกัพนกังาน 
ตงัอยู่บริเวณโรงผลิตนํา เพือรักษาความตอ่เนืองในการผลิตในกรณีทีมีเหตฉุกุเฉิน  

การส่งนําประปาไปยังสถานีจ่ายนํา 

 นําประปาทีผลิต และเก็บไว้ ณ ถงัเก็บนําซงึมีความจ ุ30,000 ลบ.ม. จะถกูส่งออกไปให้แก่สถานีจ่ายนําของบริษัทฯ ทงั 2 
แหง่ คือ 

(1) สถานีจ่ายนําพทุธมณฑล ตงัอยู่ ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ภายใต้
บริเวณประกอบด้วยถังเก็บนําจํานวน 2 ถัง ทีใช้ผนังร่วมกันมีความจุรวม 50,000 ลบ.ม. ติดตงัระบบสูบนํา
แบง่เป็น 2 ชดุ โดยชุดแรกเป็นเครืองสูบนําจํานวน 5 เครืองขนาดอตัราสูบ 2,569 ลบ.ม./ชวัโมง/เครือง เพือสูบ
จ่ายนําประปาจ่ายในพืนทีบริการ และจ่ายไปยงัสถานีสูบจ่ายนําประปาสามพรานและสถานีสูบจ่ายนําประปา
อ้อมน้อย ซงึทําหน้าทีแจกจ่ายนําให้กบัประชาชนในพืนที อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัย
ศรี  จงัหวดันครปฐม และอําเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร และชุดทีสอง เป็นเครืองสูบนํา 5 เครือง อตัรา
สบู 1,530 ลบ.ม./ชวัโมง/เครือง เพือสบูส่งนําไปยงัสถานีจ่ายนํามหาชยั 

 

(2) สถานีจ่ายนํามหาชยั ตงัอยู่ทีอําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ภายในบริเวณประกอบด้วยถงัจํานวน 
2 ถัง ทีใช้ผนังร่วมกัน โดยมีความจุรวม 20,000 ลบ.ม. รับนําประปาจากสถานีจ่ายนําพุทธมณฑล  แล้ว
แจกจ่ายนําประปาผ่านระบบสบูนําจํานวน 4 เครือง ขนาดอตัราสูบนํา 2,664 ลบ.ม./ชวัโมง/เครือง เพือสูบจ่าย
นําประปาจ่ายในพืนทีบริการ และจ่ายไปยงัสถานีสูบจ่ายนําประปาสมทุรสาคร ซึงทําหน้าทีจ่ายนําให้แก่พืนที
อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
 

 

 ณ สถานีจ่ายนําทงั 2 แห่งมีโรงควบคมุการรับ และจ่ายนําให้เหมาะสมกับปริมาณนําทีต้องการในพืนทีจ่ายนํา โดยการ
จ่ายนําจะสูบจ่ายผ่านมาตรวดันําต่ออนุกรมกันเพือบนัทึกปริมาณการจ่ายนําให้กับ กปภ . นอกจากนียังมีถังควบคุมแรงดนั เพือ
ป้องกนัระบบทอ่ส่งนําเป็นสญูญากาศ และเกิดการเสียรูปทรงเมือเกิดคลืนกําทอน (Resonance Frequency) ในกรณีทีเกิดไฟฟ้าดบั 
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โดยการทําหน้าทีเติมอากาศเข้าไปในระบบท่อ นอกจากนีบริษัทฯ ยังได้ติดตงัเครืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ไว้ใช้งานกรณีไฟฟ้าดับ
เช่นเดียวกบัทีโรงผลิตนําด้วย 

ระบบท่อส่งนําประปา  

 นําประปาทีผลิตได้จากโรงผลิตนําจะถูกส่งไปยงัสถานีจ่ายนําทงั 2 แห่งของบริษัทฯ ด้วยท่อส่งนําประธาน หรือ ท่อ BTM 

(Bulk Transmission Main)  ทงันี ระบบทอ่ส่งนําประปาของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

(1) ระบบท่อส่งนําจากโรงผลิตนําไปยังสถานีจ่ายนําพุทธมณฑล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มม. (1.5 
เมตร) มีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ช่วงแรกจากโรงผลิตนําบางเลนวางในไหล่ทางของถนนศาลายา-
บางภาษี จนถึงทางรถไฟสายใต้ เลียวขวาตามทางรถไฟ เลียวซ้ายตามถนนหมายเลข 3414 ลอดข้าม 
ถนนปินเกล้า-นครชยัศรี มาตามถนนพทุธมณฑลสาย 5 จนถงึสถานีจ่ายนําพทุธมณฑล 

(2) ระบบท่อส่งนําจากสถานีจ่ายนําพุทธมณฑลไปยงัสถานีจ่ายนํามหาชยั  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 
มม. (1.0 เมตร) ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตรโดยวางทอ่อยู่ในไหล่ทางของถนนพทุธมณฑลสาย 5 และ
ถนนเศรษฐกิจ 

 

 

 

ระบบท่อจ่ายนําประปาจากสถานีจ่ายนํา 

สถานีจ่ายนําทงั 2 แห่ง ทําหน้าทีจ่ายนําประปาให้แก่ กปภ. โดยท่อจ่ายนํา หรือท่อ Local Distribution Network (LDN) 

ซงึเป็นทอ่จ่ายนําแรงดนัสงูก่อนทีจะปรับแรงดนัสู่ทอ่บริการในพืนทีบริการของ กปภ. เพือจ่ายนําให้แก่ผู้ ใช้นํา โดยท่อจ่ายนํา LDN ซงึ
มีระยะทางทงัสนิ 113 กิโลเมตร  

 

 

 

ทงันีการเชือมต่อของท่อจ่ายนํา LDN แต่ละจุด จะถูกเชือมต่อโดยบ่อวาล์วซึงประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมแรงดนัที
เชือมตอ่ระหวา่งทอ่จ่ายนํา LDN และทอ่บริการของ กปภ. ด้วยกนั ซงึมีทงัสนิ 43 จดุด้วยกนั ซงึทําหน้าทีปรับลดแรงดนันําเพือให้เป็น
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แรงดนันําทีเหมาะสมในการส่งนําไปยงัผู้ ใช้นํา อีกทงัยงัอํานวยความสะดวกในการซ่อมแซม และบํารุงดแูลรักษาท่อในแต่ละจุดด้วย 
โดยบอ่วาล์ว และอปุกรณ์ควบคมุแรงดนัทงัหมดถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ 

 

แผนทแีสดงสถานีจ่ายนําและสถานีเพิมแรงดนั  
พืนทกีารจ่ายนําของ บริษัท นําประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

ทีมา: บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

 ทงันี ปัจจบุนับริษัทฯ ชําระคา่เช่าพืนทีสําหรับการวางท่อประปาแก่กรมทางหลวง ด้วยค่าเช่าในส่วนของท่อส่งนําประธาน 
(BTM) และค่าเช่าในส่วนของท่อจ่ายนํา (LDN) จํานวนรวมทงัสินปีละ 24.26 ล้านบาท โดยค่าเช่าท่อดงักล่าวจะปรับขนึร้อยละ 15 
สําหรับทกุๆ 5 ปี ตามเงือนทีไขทีกรมทางหลวงเป็นผู้ กําหนด  

 นําประปาทีบริษัทฯ ผลิต และจําหน่าย จะต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดในสญัญาซือขายนําประปา อัน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึงกําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมกระทรวง
อตุสาหกรรม ดงัตอ่ไปนี  
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 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างยิงสําหรับการรักษาคณุภาพนําให้ได้ตามมาตรฐานทกุขนัตอนของการผลิตนําประปา 
เพือให้มนัใจได้วา่นําประปามีคณุภาพตามทีกําหนด บริษัทฯ จึงทําการทดสอบคณุภาพนําในทกุขนัตอนของการผลิต ตงัแต่การเติม
สารเคมีไปจนถึงการรีดตะกอน และการส่งจ่ายนําออกจากโรงผลิตนํา ด้วยการผลิตทีมีประสิทธิภาพ และความชํานาญในการผลิต
ทําให้นําประปาทีผลิตได้ของบริษัทฯ เป็นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดของ กปภ . มาโดยตลอดตงัแต่เริมดําเนินการผลิตเมือวันที 5 
มกราคม 2547 จนกระทงัปัจจบุนั 

 

 

 

 

หมวดลักษณะ รายการ เกณฑ์ทีกําหนดสูงสุด เกณฑ์ทีอนุโลมให้สูงสุด 

คณุลกัษณะทางกายภาพ 

สี 5 ปลาตินมั-โคบอลต์ 15 ปลาตินมั-โคบอลต์ 

รส ไมเ่ป็นทีรังเกียจ ไมเ่ป็นทีรังเกียจ 

กลิน ไมเ่ป็นทีรังเกียจ ไมเ่ป็นทีรังเกียจ 

ความขุน่ 5 ซิลิกา 20 ซิลิกา 

ความเป็นกรด-ด่าง 6.5 ถึง 8.5 ไมเ่กิน 9.2 

คณุลกัษณะทางเคมี  
(หน่วย : มิลลิกรัม/ลกูบาศก์
เดซิเมตร) 

ปริมาณสารทงัหมด 500 1,500 

เหล็ก 0.5 1.0 

มงักานีส 0.3 0.5 

เหล็ก และมงักานีส 0.5 1.0 

ทองแดง 1.0 1.5 

สงักะสี 5.0 15 

คลัเซียม 75 200 

นกัเนเซียม 50 150 

ซลัเฟต 200 250 

คลอไรด์ 250 600 

ฟลอูอไรด์ 0.7 1.0 
ไนเตรต 45 45 

อลัคิลเบนซลิซลัโฟ 0.5 1.0 

ฟีโนลิกซบัสแตนซ์ 0.001 0.002 

สารเป็นพิษ  
(หน่วย : มิลลิกรัม/ลกูบาศก์
เดซิเมตร) 

ปรอท 0.001 - 

ตะกวั 0.05 - 

อาร์เซนิก 0.05 - 

เซเลเนียม 0.01 - 

โครเมียม 0.05 - 

ไซอะไนด์ 0.2 - 

คดัเมียม 0.01 - 

บาเรียม 1.0 - 

คณุลกัษณะทางจลุชีววิทยา  

(โคลีนีต่อลกูบาศก์เซนติเมตร) 

แสตนดาร์ดเพลต 500 - 
เอ็มพีเอ็น น้อยกวา่ 2.2 - 
อีโคไล ไมม่ี - 
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2.2 ประปาปทุมธานี 

โรงงานผลิตนําประปาของประปาปทุมธานี ตงัอยู่ที ตําบลบ้านปทุม อําเภอสามโคก จังหวดัปทมุธานี มีพืนทีรวม 46 ไร่ 
ทงันี จากเดมิทีประปาปทมุธานีมีกําลงัการผลิตตดิตงัที 288,000 ลบ.ม./วนั ประปาปทมุธานีได้ปรับปรุงโรงผลิตนําประปาเพิมขนึอีก 
100,000 ลบ.ม./วนั เมือวนัที 1 สิงหาคม 2551 ทําให้กําลงัการผลิตนําประปาสงูสดุ ณ ปัจจบุนั เทา่กบั 388,000 ลบ.ม./วนั  

การผลิตนําประปาของประปาปทมุธานีเริมต้นด้วยการสูบนําดิบจากแม่นําเจ้าพระยาเข้าสู่ระบบผลิต  ทงันี ระบบสามารถ
สูบนําดิบได้สูงสุดวนัละ 409,000 ลบ.ม. โดยนําดิบจะผ่านเครืองตกัขยะชนิดหยาบ และตะแกรงขนาดละเอียด จากนนั นําดิบจะ
ผ่านขนัตอนต่างๆ เช่นเดียวกับในกระบวนการของบริษัทฯ ได้แก่ กระบวนการผสมเร็ว กระบวนการตกตะกอน กระบวนการกรอง 
และกระบวนการเติมคลอรีน จากนนั นําทีผ่านการเติมคลอรีนแล้วจะถูกส่งไปยงัถงันําใสทีมีขนาดความจุ 7,000 ลูกบาศก์เมตร ซงึ
เป็นทีพกันําเพือรอสบูจ่ายโดยเครืองสบูนําแรงดนัสงู ส่งไปยงัสถานีจ่ายนําประปาทงั 3 แห ่

ตะกอนทีเกิดขนึจากกระบวนการผลติจะถกูส่งไปทีกระบวนการกําจดัตะกอนเพือแยกนําออกจากกากตะกอน ทงันี ประปา
ปทุมธานีใช้เครืองรีดตะกอนแบบ Centrifuge ซึงเป็นกระบวนการแยกตะกอนโดยใช้แรงเหวียง กากตะกอนจะถูกนําออกจาก
กระบวนการผลิต ส่วนนําทีเหลือจะถกูนําย้อนกลบัมายงักระบวนการผลิตใหม่ หรือเป็น Zero Discharge เช่นเดียวกบับริษัทฯ 

อนงึ นําดบิทีสบูขนึมา จะนํามาทําการทดสอบคณุภาพนําด้วยระบบ Jar Test เช่นเดียวกบับริษัทฯ  

 

กระบวนการรับและสบูนําดบิ 

 

บอ่ตกตะกอนแบบเร็ว (Flash Mixer Tank) 

 

กระบวนการตกตะกอน (Clarification) 
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กระบวนการกรอง (Gravity Filtration) 

 

คลอรีน ถงันําใน และระบบสบูนําแรงสงู (Clear Water 

& Chlorine Contact Tank) 

 

อาคารรวมนําตะกอน (Sludge Recovery Building) 

 

อาคารตกตะกอนเข้มข้น (Sludge Thickener Building) 
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อาคารแยกตะกอน (Sludge Dewatering Building) 

 

SCADA System 

 

อาคารสารเคมี (Chemical Building) 

  เช่นเดียวกบับริษัทฯ กระบวนการผลิตทกุขนัตอนของประปาปทมุธานีถูกควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ SCADA System 

ประปาปทมุธานีมีอาคารสารเคมี (Chemical Building) ทีใช้เก็บสารเคมีเพือส่งไปยังระบบผสมสารเคมีโดยอัตโนมตัิ โดยประปา
ปทุมธานีใช้เครืองสูบจ่ายแบบ diaphragm เช่นกัน และอาคารสารเคมีดงักล่าวตงัอยู่แยกต่างหากจากโรงผลิตนําเช่นเดียวกับ  
บริษัทฯ ทงันี สารเคมีหลกัทีประปาปทมุธานีใช้ในกระบวนการผลิตประกอบไปด้วยสารส้ม คลอรีน สารโพลีอีเล็คโตรไลท์ และปนูขาว 
ประปาปทุมธานีไม่ใช้ด่างทบัทิมในกระบวนการผลิตนําประปา เนืองจากคุณลักษณะของนําดิบทีแตกต่างกัน นําดิบจากแม่นํา
เจ้าพระยาไม่ได้ประกอบไปด้วยสารเคมีชนิดทีก่อให้เกิดสีทีสามารถกําจดัได้ด้วยดา่งทบัทมิ 

การส่งนําประปาไปยังสถานีจ่ายนํา 

  นําประปาจะถกูสบูส่งไปยงัสถานีจ่ายนําประปา ซงึสถานีจ่ายนําประปา ทําหน้าทีพกันําประปาและสูบจ่ายเข้าสู่ระบบท่อ
จ่ายนําประปาของ กปภ. สถานีดงักล่าวประกอบด้วย 

(1) สถานีจ่ายนําธรรมศาสตร์ ตงัอยู่ที หมู่ที 6 ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตําบลบ้านปทมุ อําเภอสามโคก 
จงัหวดัปทมุธานี ประกอบด้วยอาคารเก็บนําขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเครืองสบูนําจํานวน 3 เครือง ขนาด 
4,010 ลบ.ม./ชม./เครือง ขบัด้วยมอเตอร์ขนาด 630 กิโลวตัต์ เพือจ่ายนําประปาไปยงัระบบจ่ายนําประปา
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ของสํานกังานประปารังสิต และบางส่วนของสํานกังานประปาอยธุยา เพือจ่ายนําประปาให้กบัประชาชน 
ในพืนที อําเภอคลองหลวง และพืนทีบางส่วนในเขตจงัหวดัอยธุยา 

 

 
 

(2) สถานีจ่ายนํารังสิต ตงัอยู่ทีหมู่ที 2 ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตําบลบ้านปทมุ อําเภอสามโคก จงัหวดั
ปทมุธานี ประกอบด้วยอาคารเก็บนําขนาด 30,000 ลบ.ม.มีเครืองสบูนําจํานวน 3 เครือง ขนาด 4,010 
ลบ.ม./ชม./เครือง ขบัด้วยมอเตอร์ขนาด 630 กิโลวตัต์ เพือจ่ายนําประปาไปยงัระบบจ่ายนําประปาของ
สํานกังานประปารังสิต เพือจ่ายนําประปาให้กบัประชาชน ในพืนที อําเภอธญับรีุ และอําเภอลําลกูกา 

 

                      
 

(3) สถานีจ่ายนําปทมุธานี ตงัอยู่ที หมู่ที 4 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี ประกอบด้วย
อาคารเก็บนําขนาด 24,000ลบ.ม. มีเครืองสบูนําจํานวน 3 เครืองขนาด 2,880 ลบ.ม./ชม./เครือง ขบัด้วย
มอเตอร์ขนาด 355 กิโลวตัต์ เพือจ่ายนําประปาไปยงัระบบจ่ายนําประปาของสํานกังานประปาปทมุธานี 
เพือจ่ายนําประปาให้กบัประชาชน ในพืนที อําเภอเมือง อําเภอสามโคก และอําเภอลาดหลมุแก้ว 

 

                        
 ทงันี สถานีจ่ายประปาทัง 3 แห่งของประปาปทุมธานีมีชุดอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบควบคุมแรงดันการจ่ายนําให้
เหมาะสมกบัปริมาณนําทีต้องการในพืนทีจ่ายนํา โดยมีการจ่ายนําผ่านมาตรวดันําทีต่ออนกุรมกนัเพือบนัทกึปริมาณการจ่ายนําให้ 
กปภ. เช่นเดียวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบของประปาปทุมธานีครอบคลุมถึงมาตรวดันําทีสถานีจ่ายนํา
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ56-1)   

 
 สว่นที 1 หน้าท ี23 

เท่านนั ทงันี ประปาปทมุธานีมีอุปกรณ์ป้องกนัความเสียหายทีอาจเกิดขนึในระบบท่อส่งนําจากโรงผลิตนําไปยงัสถานีจ่ายนํา ส่วน
ระบบจ่ายนําประปาตงัแตส่่วนทีออกจากสถานีจ่ายนําประปาเป็นต้นไปอยู่ในความรับผิดชอบดแูลของ กปภ.  

ระบบท่อส่งนําประปา 

 นําประปาทีผลิตได้จากโรงผลิตนํา จะถูกส่งไปยงัสถานีจ่ายนําทงั 3 แห่งของประปาปทมุธานีด้วยท่อส่งนําประธาน (Bulk 

Transmission Main) ทงันี ระบบทอ่ส่งนําประปาของประปาปทมุธานีประกอบด้วย 

(1) ระบบท่อส่งนําจากโรงผลิตนําไปยังสถานีจ่ายนํารังสิต มี 3 ขนาดคือ ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 1,500 มม.
ระยะทางประมาณ2.35 กิโลเมตร (โรงผลิตนําไปยงัถนนทางหลวงหมายเลข 347)  ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
1,200 มม.ระยะทางประมาณ 2.57 กิโลเมตร (จากถนนทางหลวงหมายเลข 347 ไปยังแยกคลองเปรม
ประชากร) และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มม. ระยะทางประมาณ 8.31 กิโลเมตร (จากแยกคลอง
เปรมประชากรไปยงัสถานีจ่ายนํารังสิต) 

(2) ระบบทอ่ส่งนําจากโรงผลิตนําไปยงัสถานีจ่ายนําธรรมศาสตร์ มี 3 ขนาดคือ ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 1,500 
มม.ระยะทางประมาณ 2.35 กิโลเมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มม. ระยะทางประมาณ 2.57 
กิโลเมตร(ท่อทงัสองขนาดใช้ร่วมกับท่อส่งนําทีจ่ายจากโรงผลิตนําไปยังสถานีจ่ายนํารังสิต) และ ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 1,000 มม.ระยะทางประมาณ 0.63 กิโลเมตร (จากแยกคลองเปรมประชากร ไปยงัสถานี
จ่ายนําธรรมศาสตร์) 

(3) ระบบท่อส่งนําจากโรงผลิตนําไปยังสถานีจ่ายนําปทมุธานี มีการวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  600 มม. 
ระยะทางประมาณ 0.45 กิโลเมตร ลอดใต้แม่นําเจ้าพระยา และต่อด้วยท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 700 
มม. ระยะทางประมาณ 0.55 กิโลเมตร จากแม่นําเจ้าพระยาฝังตะวนัตกไปยงัสถานีจ่ายนําปทมุธานี 

(4) เพิมสถานีเพิมแรงดนัขึนในช่วงต้นทางของท่อทีส่งนําไปยังสถานีจ่ายนํารังสิต มีการติดตงัเครืองสูบนํา
จํานวน 5 เครือง เพือเพิมขีดความสามารถในการส่งนําไปยังสถานีจ่ายนํารังสิตเพิมขึนเป็น 200,000 
ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 

 

        

ระบบท่อจ่ายนําประปาจากสถานีจ่ายนํา 

 สถานีจ่ายนําทงัสามแหง่ ทําหน้าทีจ่ายนําให้แก่ กปภ. โดยผ่านทอ่จ่ายนําหรือ Local Distribution Network (LDN) ซงึ
เป็นทรัพย์สินของ กปภ. ก่อนเข้าสู่ท่อบริการเช่นเดียวกบับริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ตามข้อกําหนดในสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและ
จําหน่ายนําประปาระหว่างประปาปทมุธานีกบั กปภ. ระบบจ่ายนําประปาทีประปาปทมุธานีก่อสร้างทงัหมดจะถูกโอนให้ กปภ. 
ตงัแตว่นัเริมประกอบกิจการ หรือ วนัที 15 ตลุาคม 2541 ด้วยเหตนีุ ระบบจ่ายนําประปาทีประปาปทมุธานีสร้างซงึประกอบไปด้วย
ทอ่จ่ายนําบางส่วนรวมถงึบอ่วาล์วจงึเป็นถูกโอนเป็นทรัพย์สินของ กปภ. ตงัแตบ่ดันนั 



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                               

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ56-1)   

 
 สว่นที 1 หน้าท ี24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา: บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

นําประปาทีประปาปทมุธานีผลิต และจําหน่าย จะต้องมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดในสญัญาให้สิทธิผลิตและ
จําหน่ายนําประปาและสญัญาซือขายนําประปา อนัเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ผอตุสาหกรรม (มอก.) ซงึกําหนดโดย
สํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมกระทรวงอตุสาหกรรม ทงันี ทีผ่านมา นําประปาทีประปาปทมุธานีผลิตได้มีคณุภาพตาม
มาตรฐานทีกําหนด  

3) ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อโอกาส และข้อจาํกัดในการประกอบธุรกิจ 

 รายได้ของบริษัทฯ เตบิโตตามปริมาณนําทีบริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ กปภ.ในทกุๆปีดงัแสดงตามตารางปริมาณนําทีจ่ายและ
ปริมาณนําเฉลียตอ่วนัในปี 2551-2555  

ปริมาณนําทจ่ีาย และปริมาณนําเฉลียต่อวัน ในปี 2552 - 2556 ของบริษัทฯ 

ปี 
ปริมาณนาํทจ่ีายทงัหมด ปริมาณจ่ายนําเฉลยีต่อวัน Minimum Off-take Quantity2 อัตราค่านําประปา 

(ลบ.ม.) (ลบ.ม./ วัน)1 (MOQ) ทจ่ีายจริง3 

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. 



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                               

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ56-1)   

 
 สว่นที 1 หน้าท ี25 

ปี 
ปริมาณนาํทจ่ีายทงัหมด ปริมาณจ่ายนําเฉลยีต่อวัน Minimum Off-take Quantity2 อัตราค่านําประปา 

(ลบ.ม.) (ลบ.ม./ วัน)1 (MOQ) ทจ่ีายจริง3 

2556 136,085,877 372,838 300,000 ลบ.ม./วนั 26.86 บาท/ลบ.ม. 
   336,000 ลบ.ม./วนั 11.72 บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ:   1ปริมาณจ่ายนําเฉลียตอ่วนัตํากว่า MOQ เนืองจาก กปภ. ซอืนําประปาจากบริษัทฯ ในปริมาณตอ่วนัตํากว่า MOQ 
2ปริมาณนําประปาขนัตําที กปภ. ต้องซอื ทงันี ณ 1 ก.ย. 2553 ปริมาณการรับซอืขนัตําปรับเพมิจาก 300,000 ลบ.ม./วนัเป็น 309,000 ลบ.ม./วนั 
3ราคาคา่นําประปาในสว่นทีเกิน 300,000ลบ.ม./วนั                  

  ปริมาณนําทจ่ีายในแต่ละเดือน และปริมาณนําเฉลียต่อวัน ในปี 2556 ของบริษัทฯ 

เดือน ปริมาณนาํทจ่ีายทงัหมด (ลบ.ม) ปริมาณจ่ายนําเฉลยีต่อวัน(ลบ.ม/วัน) 

มกราคม 10,943,144 353,005  

กุมภาพันธ์ 10,244,393  365,871  

มีนาคม 11,596,273  374,073  

เมษายน 11,152,815  371,761  

พฤษภาคม 12,050,064  388,712  

มิถุนายน 11,607,189  386,906  

กรกฎาคม 11,622,635  374,924  

สิงหาคม 11,584,878  373,706  

กันยายน 11,083,375  369,446  

ตุลาคม 11,487,388  370,561  

พฤศจิกายน 11,299,465  376,649  

ธันวาคม 11,414,258  368,202  

รวม 136,085,877 372,838 

 

 ประปาปทมุธานีมีรายได้จากการจําหน่ายนําประปาให้แก่ประชาชนเติบโตตลอด ทงันีปริมาณนําทีจ่ายมีแนวโน้มสงูขนึ
อย่างตอ่เนือง ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

ปริมาณนําทจ่ีาย และปริมาณนําเฉลียต่อวัน ในปี 2552-2556 ของประปาปทุมธานี 

ปี ปริมาณนาํทจ่ีายทงัหมด 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณจ่ายนํา
เฉลียต่อวัน 

(ลบ.ม./ วัน) 

Minimum Off-take Quantity 

(MOQ) 

อัตราค่านําประปา 
 

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 
2556 137,210,372 375,918 330,000 ลบ.ม./วนั 12.15 บาท/ลบ.ม. 



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                               

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ56-1)   

 
 สว่นที 1 หน้าท ี26 

ปริมาณนําทจ่ีายในแต่ละเดือน และปริมาณนําเฉลียต่อวัน ในปี 2556 ของประปาปทุมธานี 

เดือน ปริมาณนาํทจ่ีายทงัหมด (ลบ.ม.) ปริมาณจ่ายนําเฉลยีต่อวัน(ลบ.ม./ วัน) 

มกราคม 11.737.283 378,622 

กมุภาพนัธ์ 10,818,173 386,363 

มีนาคม 11,749,791 379,026 

เมษายน 11,077,283 369,243 

พฤษภาคม 11,444,869 369,189 

มิถนุายน 11,190,219 373,007 

กรกฎาคม 11,663,472 376,241 
สิงหาคม 11,725,689 378,248 
กนัยายน 11,235,560 374,519 
ตลุาคม 11,573,713 373,346 

พฤศจิกายน 11,382,233 379,408 
ธันวาคม 11,612,087 374,583 

รวม 137,210,372 375,918 

  การเตบิโตของรายได้ของบริษัทฯ และประปาปทมุธานี ขนึอยู่กบัปัจจยัตา่งๆดงัตอ่ไปนี 

1. การเปลียนจากการบริโภคจากนําบาดาลมาเป็นนําประปา  

 จากการสํารวจปริมาณความต้องการนําในพืนทีทีบริษัทฯ ได้รับสัมปทานโดยไทยดีซีไอ ซงึเป็นบริษัทวิศวกรทีปรึกษาที
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างด้วยการสุ่มจํานวนผู้ ใช้นําทงัภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน จํานวน 200 ตวัอย่าง พบว่าปริมาณความ
ต้องการนําในพืนทีจําหน่ายนําประปาของบริษัทฯใน จังหวดันครปฐม และสมทุรสาครทงัหมดประมาณ 967,234 ลบ.ม./วนั เมือ
เดือนมิถนุายน 2549 โดยแบง่ได้ตามแหล่งทีมาของนําได้ดงันี 

 

         หน่วย : ลบ.ม./วนั 

 
ทีมา: บริษัทวิศวกรทีปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากดั 

ทงันี สืบเนืองมาจากการหนัมาใช้นําประปา ไทยดีซีไอได้คาดการณ์วา่ ในพืนทีบริการของสํานกังานประปาสามพราน 
สํานกังานประปาอ้อมน้อย และสํานกังานประปาสมทุรสาคร การใช้นําบาดาลของภาคอตุสาหกรรมในพืนทีจะสินสดุลงในปี 2558 

 

 สําหรับพืนทีปทมุธานี – รังสิต ซงึเป็นพืนทีบริการของประปาปทมุธานี กรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศเขตวิกฤตนําบาดาล
เมือวนัที 26 เมษายน 2538 ให้ จงัหวดั ปทมุธานีเป็นพืนทีทีมีการควบคมุการขุดเจาะนําบาดาล เนืองจากตรวจพบการทรุดตวัของ



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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พืนทีอย่างรุนแรง รัฐบาลและ กปภ. จึงมีนโยบายยกเลิกการใช้บ่อบาดาล และมีแผนการขยายเขตจ่ายนําของ กปภ. ให้ครอบคลุม
พืนที แม้วา่มาตรการนียงัได้รับการผ่อนผนัในบางกรณี เช่น กรณีทียงัไม่มีทอ่เมนจ่ายนําประปาผ่าน หรือกรณีทีเป็นโรงงานฟอกย้อม
ผ้าและเส้นใย โรงงานชุบโลหะ ทีต้องการนําทีมีคณุภาพต่างจากนําประปา อย่างไรก็ตาม ผู้ ทียังคงใช้นําบาดาลในพืนทีมีแนวโน้มที
จะต้องเปลียนมาใช้นําประปาแทนเนืองจากการสนบัสนนุและข้อกําหนดของภาครัฐ  

 

สาเหตทีุผู้ ใช้นําบาดาลหนัมาใช้นําประปามากขนึ โดยเฉพาะผู้ ใช้นําภาคอุตสาหกรรมซงึเป็นผู้ ใช้นําหลกัของบริษัทฯ และ
ประปาปทมุธานี เนืองมาจาก 

(1) คณุภาพนําบาดาลทีเสือมโทรมลง โดยเฉพาะการเพิมขึนของการปนเปือนของแร่เหล็ก แมงกานีส รวมถึงความ
กระด้าง และอณุหภมูินําทีเพิมสูงขนึ จากการปนเปือนของของเสียต่างๆทีซมึลงสู่นําใต้ดิน  และการแทรกซมึของ
นําเคม็  

(2) มาตรฐานด้านชีวอนามัยทีบงัคบัใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น  อุตสาหกรรมอาหาร ทีจําเป็นต้องใช้นําทีมี
ความสะอาดในกระบวนการผลิต เพือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทีให้การรับรองด้านอาชีวอนามยั  

(3) ภาครัฐไม่มีนโยบายในการเปิดบอ่บาดาลใหม่ ในพืนทีทีสามารถจ่ายนําประปาให้แก่ผู้บริโภคได้ 

2. การเพิมขนึของประชากร และแหล่งทีอยู่อาศยั  

การเพิมขึนของจํานวนประชากร ส่งผลให้ความต้องการใช้นําเพือการอุปโภคบริโภคเพิมมากขึนตามไปด้วย เนืองจาก
จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมทุรสาครเป็นพืนทีรอบนอกกรุงเทพมหานครทีมีการเติบโตของเมืองอย่างต่อเนือง ด้วยการขยายตวั
ของจํานวนประชากรไม่ว่าจะในพืนทีเองหรือประชากรทีย้ายจากกรุงเทพมหานครเข้ามาอาศัยในเขตปริมณฑลรอบนอก
กรุงเทพมหานครเพิมมากขนึ ทําให้เกิดการเพิมขนึของแหล่งทีอยู่อาศยั  โครงการหมู่บ้านต่างๆ และทีดินจดัสรรทีเพิมขนึเป็นจํานวน
มากในพืนทีดงักล่าว และมีแนวโน้มเพิมมากขึนในอนาคต  ทงันี สินปี 2556 จังหวดันครปฐม และ จังหวดัสมุทรสาคร มีจํานวน
ประชากรทงัสนิ 884,848 คน และ 519,912 คน ตามลําดบั เพิมขนึจากสินปี 2555 คดิเป็นร้อยละ 1 และร้อยละ 1.5 ตามลําดบั 

 

สําหรับพืนทีปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี ซึงจัดว่าเป็นพืนทีต่อเนืองของกรุงเทพมหานคร ได้มีการพัฒนาเป็นชุมชนที
หนาแน่นยิงขนึ มีการขยายตวัของจํานวนประชากร มีการขยายตวัของพืนทีเมือง ตลอดจนมีการใช้ทีดินเพือเป็นทีอยู่อาศยัแทนพืนที
เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิงโครงการจดัสรรทีดินและทีอยู่อาศยัในเขต อําเภอลําลูกกา อําเภอธัญบุรี และอําเภอเมืองปทมุธา นี 
ทงันี สินปี 2556 จงัหวดัปทมุธานีมีจํานวนประชากรทงัสนิ 1,058,895 คนเพิมขนึจากสินปี 2555 คดิเป็นร้อยละ 2 

จาํนวนประชากร ตังแต่ปี 2551 ถงึ 2556 

                           หน่วย: คน 
จังหวัด 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

นครปฐม 844,187 852,575 860,246 866,064 876,087 884,848 

สมทุรสาคร 479,085 486,134 491,887 499,098 512,229 519,912 

ปทมุธานี 930,040 959,576 985,643 1,010,898 1,038,132 1,058,895 

ทีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

3. การขยายตวัภาคอตุสาหกรรม  

พืนทีในเขตจงัหวดัสมทุรสาครเป็นพืนทีทีมีโรงงานอตุสาหกรรมมากทีสดุในประเทศ ตามคําขวญัประจําจงัหวดัทีว่า “เมือง
ประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร” รวมทงัจังหวัดนครปฐมด้วยเช่นกัน โดยมีจํานวนโรงงานรวมในจังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที 31 



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                               

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ56-1)   
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ธันวาคม ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี2554 ปี 2555 และปี 2556 เป็นจํานวนทงัสิน 4,916 โรงงาน  5,149 โรงงาน 5,180 โรงงาน 
5,157 โรงงาน 5,566 โรงงาน และ 5,773 โรงงานตามลําดบั ส่วนจํานวนโรงงานในจงัหวดันครปฐม ณ วนัที 31 ธันวาคม ปี 2551 ปี 
2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556  เป็นจํานวนทงัสนิ 2,781 โรงงาน  2,774 โรงงาน 2,890  โรงงาน 2,916 โรงงาน  3,137 
โรงงานและ 3,390 โรงงานตามลําดบั  

ผลจากการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมทําให้ความต้องการใช้นําเพือการอุตสาหกรรมเพิมสูงขึนตามจํานวน และ
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมทีเพิมสูงขึน อย่างไรก็ตาม โรงงานในบริเวณดงักล่าวมีแนวโน้มในการใช้นําประปามากขึน อัน
เนืองมาจากหลายสาเหตดุ้วยกนั คือ 

(1) พืนทีให้บริการของบริษัทฯ อยู่ใกล้กบัปากแม่นําและทะเล  ทําให้เกิดการแทรกตวัของนําเค็มเข้าไปยงันําบาดาล 
อนัส่งผลให้คณุภาพนําบาดาลลดลง 

(2) การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมทําให้เกิดของเสียทีถูกปล่อยลงสู่แม่นําท่าจีนมาก ซึงทําให้เกิดการ
ปนเปือนของเสียในแหล่งนํา ทําให้เกิดความต้องการใช้นําประปาทีสะอาด และมีคุณภาพสูงมากขึนอย่าง
ตอ่เนือง 

นอกจากนี สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมทีตงัขนึใหม่ในพืนทีบริการ ต้องใช้นําประปาในการประกอบธุรกิจ อนัเนืองมาจาก
สาเหตทีุระบไุว้ในข้อ 2 

สําหรับพืนทีของ จงัหวดัปทมุธานี ซึงเป็นเขตให้บริการของประปาปทมุธานี มีการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน 
โดยมีจํานวนโรงงานรวมใน จังหวดัปทมุธานี ณ วนัที 31 ธันวาคม ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 เป็น
จํานวนทงัสนิ 2,778 โรงงาน 2,850 โรงงาน 2,988 โรงงาน 3,104 โรงงาน 3,225 โรงงาน และ 3,334 โรงงาน ตามลําดบั โดยเฉพาะ
อย่างยิงการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมในเขต อําเภอคลองหลวง อําเภอธัญบุรี อําเภอลําลูกกา และอําเภอเมือง จังหวัด
ปทมุธานี อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์วา่ พืนทีปทมุธานี - รังสิตจะมีอตัราการขยายตวัของการใช้นําประปาในภาคอุตสาหกรรมตํา
กวา่อตัราการขยายตวัในภาคทีอยู่อาศยัหรือภาคครัวเรือน  

4)  การส่งเสริมจากภาครัฐ 

4.1    นโยบายการสนบัสนนุการตดิตงัระบบประปา 

 ด้วยความต้องการให้ผู้ ใช้นําหนัมาใช้นําประปามากขนึ กปภ. จงึได้จดัให้มีรายการให้ส่วนลด   ร้อยละ 50 แก่ผู้ตดิตงัมาตร
วดันําใหม่ ซงึเริมตงัแตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2549 และสินสดุเมือเดือน มถินุายน 2549  ถงึแม้โครงการสนบัสนนุการตดิตงัระบบประปา
ดงักล่าวจะสนิสดุไปแล้วก็ตาม เนืองจากนโยบายการชกัชวนให้ผู้ ใช้นําหนัมาใช้นําประปายงัคงมีอยู่อย่างตอ่เนือง และอาจมี
โครงการสนบัสนนุอืนๆ ทีแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะช่วงเวลา การประปาส่วนภมูิภาค ได้ดําเนินโครงการให้ส่วนลดอตัราร้อยละ 15 
ในการตดิตงัมาตรขนาด 3/4” และ 1/2" ทีตงัอยู่ในระยะเหมาจ่ายนบัจากทอ่หลกัของการประปาส่วนภมูิภาค ไม่เกิน 10 เมตร 
นบัตงัแต ่1 สิงหาคม 2550 ถงึ 31 ธนัวาคม 2550 

4.2  การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการประปามากขนึ 

 ตามแผนวิสาหกิจฉบบัที 4 ปีงบประมาณ 2545-2549 ของ กปภ. ได้มีนโยบายในการเพิมบทบาทของภาคเอกชนในการ
เข้ามาบริหารจดัการ รวมทงัดําเนินกิจการประปาเพิมมากขึน จากเดิมที กปภ . เคยรับซือนําประปาจากภาคเอกชนต่อปริมาณการ
จําหน่ายรวมในสัดส่วน  ร้อยละ 13.8 ในปี 2545 เพิมเป็นร้อยละ 18.2 ในปี 2549 และหากว่า กปภ. ยังคงไว้ซึงนโยบายในการ
สนบัสนนุให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินธุรกิจประปามากขนึตอ่ไปในอนาคต จะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจต่อไป
ในพืนทีอืนนอกเหนือจากพืนทีปัจจบุนัได้  



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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5)  การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ และประปาปทมุธานีมีบตัรส่งเสริมการลงทนุทียงัคงได้รับสิทธิประโยชน์จาก สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ โดยสรุปได้ดงันี 

รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
บตัร
ส่งเสริม
เลขที 

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

ลงวนัที 23 ธนัวาคม 2553 1 สิงหาคม 2551  

ประเภท
กิจการ 

กิจการสาธารณปูโภค และบริการพืนฐาน กิจการสาธารณปูโภค และบริการพืนฐาน 

สิทธิและ
ประโยชน์  

 

(1) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 
(2) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่

เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไม่รวมคา่ทีดิน และทนุหมนุเวียนมีกําหนดระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเริมมี
รายได้จากการประกอบกิจการนนั  

ในกรณีทีประกอบกิจการขาดทนุในระหวา่งเวลาทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคล ผู้ ได้รับการส่งเสริมจะ
ได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีทีเกิดขนึระหวา่งเวลานนัไปหกัออกจากกําไรสทุธิทีเกิดขนึภายหลงั
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแตว่นัพ้นกําหนดเวลานนัโดยจะ
เลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึงหรือหลายปีก็ได้ 

(3) ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการทีได้รับการส่งเสริมซงึได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลตาม
มาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผู้ ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิคุคลนนั 

(1) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 
(2) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับ 

การส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนนั  
(นบัแตว่นัที 31 กรกฎาคม 2551 จนถงึวนัที 30 กรกฎาคม 2560) แตต่้องมีมลูคา่รวมกนั 

แล้วไม่เกิน 693 ล้านบาท ในกรณีทีประกอบกิจการขาดทนุในระหวา่งเวลานนั ผู้ ได้รับ 

การส่งเสริมจะได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีทีเกิดขนึในระหวา่งเวลานนัไปหกั 

ออกจากกําไรสทุธิทีเกิดขนึภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลมีกําหนด 

เวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแตว่นัพ้นกําหนดเวลานนัโดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนงึ 
หรือหลายปีก็ได้ 

(3) ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการทีได้รับการส่งเสริมซงึได้รับยกเว้นภาษี 

เงินได้นิตบิคุคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผู้  



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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รายการ บริษัทฯ ประปาปทุมธานี 
ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลนนั 

บตัร
ส่งเสริม
เลขที 

5177(2)/2556 5187(2)/2556  

ลงวนัที 27 พฤษภาคม 2556 27 พฤษภาคม 2556 

ประเภท
กิจการ 

กิจการสาธารณปูโภค และบริการพืนฐาน กิจการสาธารณปูโภค และบริการพืนฐาน 

สิทธิและ
ประโยชน์  

 

(1)   ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 
(2)   ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้การส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทนุ 

       โดยไม่รวมคา่ทีดนิและทนุหมนุเวียน เฉพาะคา่ซอ่มเครืองจกัรและอปุกรณ์ทีเสียหายเนืองจากนําทว่ม รวม  
       กบัจํานวนภาษีเงินได้นิตบิคุคลทีคงเหลืออยู่ 891,400,000 บาท ของโครงการทีประสบอทุกภยั  
       มีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนนั 

(3)   ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลในการประกอบกิจการขาดทนุ ให้นําผลขาดทนุประจําปีทีเกิดขนึใน  
       ระหวา่งเวลาการยกเว้นภาษี ไปหกัออกจากกําไรสทุธิทีเกิดขนึภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ 
       บคุคบลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแตว่นัพ้นกําหนดเวลานนั โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนงึ 
       หรือหลายปีก็ได้ 

(4)  ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการทีได้รับการส่งเสริมซงึได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลตาม 

      มาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผู้ ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิต ิ

       บคุคลนนั 

(5)  ได้รับอนญุาตให้นําหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตา่งประเทศได้ 

(1) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 
(2) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับ 

    การส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทนุโดยไม่รวมคา่ทีดนิและทนุหมนุเวียน 

    เฉพาะคา่ซอ่มเครืองจกัรและอปุกรณ์ทีเสียหายเนืองจากนําทว่ม รวมกบัจํานวนภาษีเงินได้ 

    นิตบิคุคลทีคงเหลือเดมิมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัทีมีรายได้ประกอบกิจการนนั 

(3)  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลในการประกอบกิจการขาดทนุ ให้นําผลขาดทนุประจําปี 

    ทีเกิดขนึในระหวา่งเวลาการยกเว้นภาษี ไปหกัออกจากกําไรสทุธิทีเกิดขนึภายหลงั 
    ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคบลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแตว่นัพ้น 

    กําหนดเวลานนั โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนงึหรือหลายปีก็ได้ 

(4) ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการทีได้รับการส่งเสริมซงึได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 

นิตบิคุคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผู้ ได้รับ 

การส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลนนั 
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2.2 การตลาด และภาวะการแข่งขนั 
 

1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

1.1 บริษัทฯ 

 นําประปาจดัเป็นสินค้าเพือการอุปโภคบริโภคขนัพืนฐานทีจําเป็นอย่างยิงต่อการดํารงชีวิต แต่เนืองจากนําประปาเป็น
สินค้าทีไม่สามารถผลักดนัยอดการใช้ให้เพิมขึนในผู้ ใช้แต่ละรายได้เช่นเดียวกบัสินค้าอุปโภคบริโภคทวัไป ในทางตรงกันข้าม 
กลบัเป็นสินค้าทีมีการรณรงค์ให้ประหยดัการใช้มากขนึ ดงันนับริษัทฯ จึงได้เข้าขอรับสมัปทานประกอบกิจการประปาในพืนที
ตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ซงึเป็นพืนทีทีมีความต้องการใช้นําประปาสูง เนืองจากเป็นพืนทีทีมีประชากร
อาศยัอยู่หนาแน่น และยงัเป็นพืนทีทีมีโรงงานอุตสาหกรรมตงัอยู่มากกว่า 8,000 โรงงาน ประกอบกบัการสนบัสนนุจากภาครัฐ
ในการรณรงค์ให้ผู้ ใช้นําบาดาลหนัมาใช้นําประปามากขนึเพือลดปัญหาการทรุดตวัของแผ่นดิน จึงทําให้ยอดจําหน่ายนําของ
บริษัทฯ เพิมขนึอย่างต่อเนืองตงัแต่เดือน มกราคม 2547 จนถึงปัจจุบนั นอกจากนีบริษัทฯ ยงัดําเนินกลยุทธ์การเจาะตลาดเชิง
รุก (Market Penetration Strategy) เป็นสําคญั โดยการเข้าพบปะผู้ ใช้นําร่วมกับ กปภ . อย่างต่อเนือง โดยเฉพาะผู้ ใช้นํา
ภาคอุตสาหกรรม เพือเป็นการแนะนําตวัต่อผู้ ใช้นํา และกระตุ้นยอดจําหน่ายนําประปาในพืนทีอีกด้วย อีกทงับริษัทฯ ยงัได้จัด
กิจกรรมตา่งๆเพือเป็นการตอบแทนผู้ใช้นํา  

 กลยุทธ์ด้านการผลิต 

 เทคโนโลยีในการผลิตนําประปาของบริษัทฯ เป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศทีมีระบบการผลิตทีมีประสิทธิภาพและ
ทนัสมัย ใช้ระบบถังกรองโดยใช้แผ่นกรองแบบ Leopold ซึงมีระยะรอบการใช้งานได้นานกว่าถังกรองทรายโดยทวัไป ทําให้
ประหยดันําในการล้างถงักรอง ทงันี การใช้ Leopold ทําให้ไม่ต้องใช้ชนักรวดและหวั nozzle มีผลให้ในขณะทีกรองผ่านจากบน
ลงล่างและการล้างย้อนจากล่างขนึบน มีการกระจายตวัของนําและอากาศคอ่นข้างสมําเสมอตลอดพืนที และเนืองจากไม่ต้องใช้
ชนักรวดหากใช้ Leopold จึงไม่มีการคละกนัระหว่างกรวดและชนัทรายเมือมีการล้างย้อน ทําให้ไม่ต้องมีการเปลียนชนัทราย
และกรวด ตลอดจนการใช้ Leopold ยงัสามารถลดพลงังานการใช้นําและอากาศระหว่างการล้างย้อนได้มากกว่าการใช้ชนัทราย
และชนักรวดร่วมกนั นอกจากนีระบบการผลิตและการส่งจ่ายทงัหมดยงัควบคมุด้วยระบบ SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition) อนัเป็นระบบบริหารจดัการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทีมีประสิทธิภาพสูงในการควบคมุการผลิตและระบบส่ง
จ่ายนําทงัหมดของบริษัทฯ  

 อีกทงั บริษัทฯ ยังจัดให้มีพนักงานควบคุมการผลิตตลอด 24 ชัวโมง และได้จัดให้มีหอพักพนักงานตงัอยู่ภายใน
บริเวณโรงผลิตนําของบริษัทฯ เพือให้มันใจได้ว่าการผลิตจะดําเนินไปได้อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพสูงสุด และหากเกิด
ปัญหาในการผลิต พนกังานทีควบคมุการผลิตสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัทว่งที 

 นอกจากนี ในด้านการซ่อมบํารุง บริษัทฯ ได้ใช้ Computerized Maintenance Management System : CMMS เข้า
มาช่วยในการบริหารจดัการด้านการซ่อมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล่  ภายใต้นโยบายการซ่อมบํารุงทีมุ่งเน้นถึง  Reliability, 

Availability และ Maintainability  
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 นอกจากนี ด้วยกําลงัการผลิตติดตงัที 320,000 ลบ.ม./วนั  และระบบท่อส่งนําประธาน (BTM) ทีมีความยาวถึง 50 

กิโลเมตร และทอ่จ่ายนํา (LDN) อนัเป็นระบบทอ่ส่งนําซงึเป็นท่อเหล็ก และท่อโพลีเอธีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ทังหมดทําให้มี
ความทนทานามารถรับแรงดนันําแม้ ณ ระดบัความดนัสูงได้ รวมทงัทุกจุดของระบบทีเชือมต่อกับ กปภ . ได้ถูกออกแบบและ
ก่อสร้างให้เป็นระบบบอ่วาล์ว ทําให้สามารถตรวจสอบการรัวไหลของนําได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอืออํานวยต่อการซ่อมบํารุง
ในภายหลงัอีกด้วย  

 กลยุทธ์ด้านการกระจายพืนทีให้บริการ 

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจ โดยการวางเส้นท่อจ่ายนําประปาให้ครอบคลุมพืนทีในถนนสาย
หลกัของเขตพืนทีจ่ายนําและแหล่งชุมชนทีสําคญัทีมีความต้องการใช้นําประปาในปริมาณมาก เช่น ในจงัหวดันครปฐมบริษัทฯ 
มีเส้นท่อจ่ายนําครอบคลุมถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 7  และถนน
บรมราชชนนี เป็นต้น ส่วนในจงัหวดัสมุทรสาคร บริษัทฯ ได้วางเส้นท่อจ่ายนําบนเส้นทางถนนเศรษฐกิจ ถนนพระราม 2 และ
ถนนเอกชยั  เป็นต้น เมือรวมกบัทอ่จ่ายและทอ่บริการของ กปภ. ทําให้บริษัทฯ มีเครือข่ายครอบคลุมพืนทีเขตเศรษฐกิจได้ในวง
กว้าง 

 กลยุทธ์ด้านราคา 

 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ด้านราคา ดงันี 

 1.   อตัราคา่นําประปาทีจําหน่ายสามารถปรับได้ตามเงือนไขของสญัญาซือขายนําประปา 

 อตัราค่านําประปาทีบริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ กปภ. เป็นราคาทีปรับขนึรายปีตาม ดชันีราคาผู้บริโภคทวัไป (General 

CPI) ของภาคกลาง และค่าคงที (K) ตามทีกําหนดในสญัญาซือขายนําประปา ทงันี ค่าคงที (K) จะลดลงแบบขนับนัไดจาก 
1.03000 ในการคํานวณสําหรับปี 2543 ถงึปี 2549 จนมีค่าเท่ากบั 1.00000 ในการคํานวณสําหรับปี 2557 เป็นต้นไป  อตัราค่า
นําประปาตงัแตปี่ 2551-2555 เป็นดงันี  

ระยะเวลา 
อัตราค่านําประปา (บาท ต่อ ลบ.ม.) 

ตังแต่ 1-300,000 ลบ.ม. ตังแต่ 300,001 ขึนไป 
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 
1 มกราคม 2556  -  31 ธนัวาคม 2556 26.858730 11.72 

* ตงัแตว่นัที 1 กนัยายน 2553 – 31 ธนัวาคม 2553 

 กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์  

 บริษัทฯ ได้เหน็ความถงึสําคญัและสือสารไปยงัผู้ ใช้นํา ดงันี 
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                        (1) การประชมุกบัลกูค้าโดยตรงคือการประปาส่วนภูมิภาคแบบมีวงรอบประจํา โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการ
ติดตามแผนการวางท่อขยายเขตการจ่ายนําประปาของ กปภ .เพือวางแผนกิจกรรมการตลาดและให้การ
สนบัสนนุทีเหมาะสมและสอดคล้องกบักิจกรรมของ กปภ.ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทีจะเป็นผู้ ใช้นํารายใหม่
ในอนาคต ทงันีเพือเป็นการขยายจํานวนผู้ใช้นํารายใหม่และปริมาณการจ่ายนําในพืนทีเป้าหมาย เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ให้กบัชุมชนเพือเข้าเป็นผู้ รับบริการนําประปา และการให้การสนับสนุน กปภ .ด้านการจัด
เหตกุารณ์พิเศษ (Special Events) ในการอํานวยความสะดวกเรืองการจดทะเบียนเป็นผู้ ใช้นําประปานอก
สถานทีให้กบัผู้อยู่อาศยัตามชมุชนตา่งๆ ในพืนทีเป้าหมาย  

(2)  การเข้าพบกบัผู้ ใช้นําประปา ซงึถือเป็นลูกค้าโดยอ้อม รวมถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทีเป็นผู้ ใช้นํารายใหม่ทีมี
แนวโน้มการใช้นําประปาปริมาณมากในอนาคต ทงัในภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ทงันีเพือสร้าง
ความมันใจและเน้นให้เห็นถึงคุณภาพของนําประปาทีมีความสะอาด ความเพียงพอ และความต่อเนือง 

และรับทราบปัญหาและอปุสรรคจากการใช้นําประปาในการดําเนินธุรกิจทงัในภาคการผลิตและภาคพาณิช
ยกรรม โดยพิจารณาให้มีรายการส่งเสริมการขายตามความเหมาะสม เช่น การสนับสนุนเรืองการของ
ปรับปรุงทอ่ประปาและมิเตอร์กบัผู้ ใช้นํา เพือกระตุ้นเกิดการใช้นําประปามากขนึ เป็นต้น  

(3)  ประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางการสือสารทีเหมาะสม เช่น จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (email) หรือข้อความสนั 
(SMS) ให้กบั กปภ.หรือผู้ใช้นําประปาหรือผู้ประกอบการ เพือให้เข้าถึงข่าวสารข้อมลูทีรวดเร็วในกรณีทีเกิด
การซอ่มแซมหรือซอ่มบํารุงทอ่ประปาทีส่งผลต่อการจ่ายนําประปาไปยงัผู้ ใช้นํา ทงันีเพือลดผลกระทบทีจะ
เกิดขนึกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ       

(4)  ประชาสัมพันธ์ผ่านสือวิทยุชุมชน โดยจัดทําสารคดีสนัเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกียวกับคุณภาพ
นําประปา ประโยชน์ของการใช้นําประปา เพือเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการเปลียนมาใช้
นําประปา รวมถึงการอนรัุกษ์นําซึงถือว่าเป็นทรัพยากรทีมีคณุค่า ซึงจะส่งผลดีต่อสิงแวดล้อม สงัคม และ
ชมุชน 

(5)  ประชาสมัพนัธ์ผ่านสือสิงพิมพ์ เผยแพร่ข้อมลูบริษัทและการดําเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ เพือ
ก่อให้เกิดความเข้าใจต่อการประกอบธุรกิจผลิตนําประปาของบริษัทฯ ซงึช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตและ
รักษาสิงแวดล้อม รวมถงึการเผยแพ่ภาพลกัษณ์ขององค์กรในด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 กลยุทธ์การสร้างคุณภาพการให้บริการ 

 บริษัทฯ ได้พิจารณาว่า การเป็นผู้ ประกอบกิจการประปานนั มิใช่เพียงการผลิตนําประปาทีมีคุณภาพเท่านนั แต่
จะต้องเน้นถึงคุณภาพของการให้บริการ ซงึหมายถึง การจดัส่งนําประปาด้วยปริมาณและแรงดนัอย่างเพียงพอ และ รวมทงั
ความต่อเนืองในการให้บริการ คือปัจจัยสําคญัทีสุดในการเป็นผู้ประกอบกิจการประปา ดงันนับริษัทฯ จึงสามารถดําเนินการ
ให้บริการในปี 2556 ได้ดงันี    

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

(2) ความเพียงพอ มีแรงดันนําประปาทีปลายท่อจ่ายนําประปาให้แก่ผู้ บริโภค  ไม่น้อยกว่า 25 เมตรนํา  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 98.50    
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(3) ความตอ่เนืองในการจ่ายนําประปา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 99.90   

 กลยุทธ์ด้านการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพนําประปา 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อคุณภาพของนําประปาทีผลิต และการให้บริการแก่ กปภ. รวมทงัผู้ ใช้นําเป็นอย่างมาก 
นอกจากการควบคมุคณุภาพนําทกุขนัตอนในกระบวนการผลิตแล้ว  บริษัทฯ ยงัให้ความร่วมมือกบั กปภ . ในการตรวจตวัอย่าง
นําประปาทีสุ่มเก็บมาจากผู้ ใช้นําในแต่ละพืนทีโดยห้องปฎิบตัิการของบริษัทฯ เพือให้มนัใจว่า นําประปาทีจ่ายไปยังผู้ ใช้นําที
ปลายทางยงัคงมีคณุภาพเช่นเดียวกบันําประปาทีบริษัทฯ ผลิตได้ และในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ยงัให้บริการแก่ผู้ ใช้นําโดยทวัไป
ในการให้คําปรึกษา หรือร้องขอในการตรวจสอบคณุภาพนําประปาทีปลายทางผู้ใช้นํา โดยไม่คดิมลูคา่  

   

 กลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุน 

 ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตนําประปาอนัทนัสมยัของบริษัทฯ ทําให้การผลติมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการกรองนํา และ
การทําให้นําตกตะกอนโดยอาศยัแรงโน้มถ่วงช่วยให้นําจากชนับนไหลลงสู่ชนัล่างได้โดยมิต้องใช้พลงังานไฟฟ้าในการหมนุนํา 
ทําให้บริษัทฯ รักษาต้นทนุการผลิตให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี  

 นอกจากนีบริษัทฯ ยงัมีหน่วยผลิตเป็นของตนเอง อนัได้แก่ บริษัท ไทยวอเตอร์โอเปอเรชนัส์ จํากดั ซงึเชียวชาญในการ
ผลิตนําประปา อนัส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยดัต้นทนุจากการจ้างบุคคลภายนอกซงึเป็นผู้บริหารกิจการประปาเข้ามาเดิน
ระบบและดแูลรักษาระบบ  

 กลยุทธ์ด้านการตดิตามความเคลือนไหวของปริมาณความต้องการใช้นําประปา 

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจึงได้ว่าจ้างไทยดีซีไอ ให้เป็นทีปรึกษาด้านวิศวกรรม โดยได้
ทําการศกึษาปริมาณความต้องการใช้นําประปาทงัในและนอกพืนทีให้บริการของบริษัทฯ อีกทงั ไทยดีซีไอ ยงัได้แสดงประเภท
ผู้ ใช้นําและรายชือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ทีมีศกัยภาพในการใช้นําประปาให้แก่บริษัทฯ เพือให้บริษัทฯ เข้าทําการ
พบปะผู้ใช้นําดงักล่าวร่วมกบั กปภ. เพือสร้างปริมาณความต้องการใช้นําประปาในพืนทีให้เพิมสงูขนึตอ่ไป 

 ในส่วนด้านการประเมินการจ่ายนําจริง บริษัทฯ ได้ดําเนินการศกึษาแรงดนั อตัราและปริมาณการไหลของนําประปาที
เกิดขึนจริงในระบบท่อจ่าย (LDN) โดยการใช้แบบจําลองทางชลศาสตร์ (Hydraulic model) ทําให้สามารถวางแผนในการ
บริหารจดัการระบบทอ่จ่ายให้มีประสิทธิภาพสามารถให้แรงดนัและอตัราการไหลของนําประปาทีทวัถงึในพืนทีทีให้บริการ 

1.2 ประปาปทุมธานี 

  ประปาปทมุธานี ได้รับสมัปทานประกอบกิจการประปาในพืนทีบริการปทมุธานี – รังสิต จงัหวดัปทมุธานีซงึเป็นพืนที
บริเวณตอ่เนืองกบักรุงเทพมหานครทีกําลงัพฒันาเป็นชุมชนทีหนาแน่นทงัด้านการค้า ธุรกิจ อุตสาหกรรม สถานศกึษาและทีอยู่
อาศยั ดงันนัความต้องการนําจงึมีแนวโน้มเพิมสงูขนึเรือยๆ ประกอบกบันโยบายปิดบอ่บาดาลของภาครัฐ ทําให้ยอดจําหน่ายนํา
เพิมสงูขนึอย่างตอ่เนืองเช่นกนั 
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 กลยุทธ์ด้านการผลิต  

 เช่นเดียวกบับริษัทฯ ประปาปทมุธานีใช้เทคโนโลยีควบคมุระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ SCADA System ซงึ
ควบคมุการผลิตด้วยระบบอตัโนมตัิผ่านระบบโทรคมนาคมทงัทีโรงผลิตนําและสถานีจ่ายนําทกุแห่ง โดยศนูย์ควบคมุ SCADA 

System ตงัอยู่ในอาคารห้องควบคมุ นอกจากนี ประปาปทมุธานียงัมีระบบควบคมุคณุภาพโดยการทดสอบคณุภาพนําดิบทีใช้
ด้วยระบบ Jar Test สปัดาห์ละ 2 ครังเพือคํานวณหาปริมาณสารเคมีทีต้องใช้ในการผลิตให้เหมาะสม 

 สําหรับระบบถงักรองทีมีทรายทําหน้าทีเป็นตวักรอง (media) ประปาปทมุธานีมีกระบวนการล้างทราย หรือ การล้าง
แบบย้อนกลบั (back wash) โดยการอดัลมผ่านหวั Air Nozzle ทีตงัอยู่กระจายเต็มพืนทีหน้าตดัของถงักรองใต้ชนัทราย ทงันี 
กระบวนการดงักล่าวเป็นการใช้ลมเข้าช่วยนําในการล้างสิงสกปรกทีมีอยู่ในทราย 
 อนึง ประปาปทมุธานียงัจดัให้มีพนกังานควบคุมกระบวนการผลิตตลอด 24 ชวัโมง ใช้ระบบ CMMS ในการจดัการ
ด้านการซ่อมบํารุงและการเก็บรักษาอะไหล่ ภายใต้นโยบายการซ่อมบํารุง : Reliability, Availability และ Maintainability 

เช่นเดียวกนักบับริษัทฯ 

 

 

 กลยุทธ์ด้านพนืทีให้บริการ  
 ประปาปทมุธานีมุ่งตอบสนองความต้องการนําประปาของประชาชนในพืนที จังหวดัปทมุธานีทีมีแนวโน้มเพิมสูงขึน
อย่างต่อเนืองให้ครอบคลุมทวัถึง ทงันี ในปัจจุบนั ประปาปทุมธานียังไม่มีแผนการขยายการให้บริการออกนอกพืนที จั งหวดั
ปทมุธานี  

 

 กลยุทธ์ด้านราคา  
 อัตราค่านําประปาทีจําหน่ายสามารถปรับได้ตามเงือนไขในสัญญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนําประปา 
ทงันี อตัราคา่นําประปาจะปรับเป็นรายปีทกุวนัที 1 มกราคม ตามดชันีราคาผู้บริโภค ซงึจดัพิมพ์โดยกระทรวงพาณิชย์ 

 

 กลยุทธ์ด้านการดาํเนินการของบริษัทย่อย 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชนัส์ จํากดั ซงึเป็นบริษัทย่อยของประปาปทมุธานี มีแนวโน้มในอนาคตทีขยายการรับจ้าง
ผลิต ซอ่มบํารุงและให้บริการด้านวศิวกรรมแก่บคุคลภายนอก 

 

2 ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 

2.1 บริษัทฯ 
 ในปัจจบุนั บริษัทฯ มีลกูค้าเพียงรายเดียวคือ กปภ. ซงึเป็นผู้ซือนําประปาจากบริษัทฯ ณ สถานีจ่ายนําทงั 2 แห่ง คือ 
สถานีจ่ายนําพุทธมณฑล และสถานีจ่ายนํามหาชยั โดย กปภ. จะทําการจําหน่ายนําประปาทีซือจากบริษัทฯ ไปให้แก่ผู้ ใช้นํา
ตอ่ไป ด้วยการจ่ายนําผ่านทอ่จ่ายนํา (ทอ่ LDN) และทอ่บริการ  

โดยปริมาณนําประปาทีบริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ กปภ. จะถูกคิดจากมาตรวดันํา ณ จุดจ่ายนําซงึตงัอยู่ ณ สถานีจ่าย
นําทงั 2 แห่งของบริษัทฯ ส่วนปริมาณนําประปาที กปภ. จําหน่ายให้แก่ผู้ ใช้นําจะถูกวดัปริมาณโดยมาตรวดันํา ณ แหล่งทีตงั
ของผู้ใช้นําแตล่ะราย ตามแสดงดงัภาพ 
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 วิธีการคิดค่านําประปาทีบริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ กปภ . ในแต่ละเดือน จะทําการคํานวณจาก ปริมาณนําประปาทีได้
จําหน่ายในแต่ละสถานีจ่ายนํา โดยบริษัทฯ และ กปภ. ได้มีการติดตงัมาตรวดันํา 2 ตวั ในแต่ละสถานีจ่ายนํา ทุกสินเดือน
เจ้าหน้าทีของ กปภ. และเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ จะร่วมกนัทําการจดมาตรวดันําทงัสองตวั ณ สถานีจ่ายนําแต่ละแห่ง แล้วนําไป
หาผลตา่งโดยเทียบกบัตวัเลขมาตรวดันําของเดือนทีผ่านมา หลังจากนนัจึงนํามาหาค่าเฉลียของปริมาณการใช้นําทีคํานวณได้
จากมาตรวดันําทงั 2 ตวัในแต่ละสถานีจ่ายนําเพือคํานวณปริมาณนําทีจ่ายให้แก่ กปภ . ของเดือนนนัๆ แล้วจึงนําปริมาณนํา
จําหน่ายทีคํานวณได้ของแตล่ะสถานีจ่ายนํามารวมกนัเพือคํานวณมลูค่าในการซือขายรายเดือนตามราคาทีตกลงกนัในสญัญา
ซอืขายนําประปา 

 บริษัทฯ จะทําการคิดมลูค่านําประปาทีจําหน่ายให้แก่ กปภ . ได้ตามจริงในแต่ละเดือน ส่วนต่างของมลูค่าเฉลียของ
ปริมาณนําประปาทีจดัส่งให้จริงกบั MOQ สําหรับระยะเวลาดงักล่าว กปภ. จะชําระค่านําประปาเพิมให้แก่บริษัทฯ โดยคิดตาม
อตัราคา่นําประปาคณูด้วยส่วนตา่งข้างต้น ทกุงวดหกเดือน ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทกุปี  

 หลังจากทีบริษัทฯ คํานวณมูลค่านําทีซือขายแล้ว จะทําการจัดส่งใบแจ้งหนีให้แก่สํานักงานประปาทงั 3 แห่งทีทํา
หน้าทีดูแลการให้บริการจ่ายนําในพืนทีบริการ (โปรดดรูายละเอียดในส่วนที 1-4) โดยมีเงือนไขชําระเงินทีระบุให้ กปภ. ต้อง
ชําระคา่นําให้แก่บริษัทฯ เป็นเวลา 15 วนั นบัจากวนัทีบริษัทฯ ส่งใบแจ้งหนี 

 ถงึแม้ในปัจจบุนั กปภ. ถือเป็นลกูค้ารายเดียวของบริษัทฯ แตอ่ย่างไรก็ตาม เนืองจากกําลงัการผลิตสูงสุดของ   บริษัท
ฯ ในปัจจบุนั เป็นไปตามเงือนไขในสญัญาซือขายนําประปากบั กปภ. ที 440,000 ลบ.ม./วนั ดงันนัหากบริษัทฯ มีกําลงัการผลิต
นํามากกวา่ตามทีระบใุนสญัญาซือขายนําประปา บริษัทฯ จะดําเนินการขยายธุรกิจอืนทีตอ่เนืองจากธุรกิจประปาได้ 

2.2       ประปาปทุมธานี 

ลกูค้าของประปาปทมุธานี มาจากการดําเนินการ 2 ส่วน ดงันี 

(1) จากการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนําประปาให้แก่ลูกค้าคือ กปภ. เพียงรายเดียว  

โรงผลตินํา 

สถานีจ่ายนํา 

ผูใ้ชนํ้า 

กรรมสทิธใินนําของบรษิทัฯ 

กรรมสทิธใินนําของ กปภ. บ่อวาลว์และประตนํูาลดแรงดนั 

มาตรวดันํา 2 ตวั 

ท่อจ่ายนําประธาน (BTM) 

ท่อจ่ายนํา (LDN) 

ท่อบรกิาร 
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กปภ. รับซือนําประปาจากประปาปทมุธานี ณ สถานีจ่ายนําทงั 3 แหง่ คือ สถานีจ่ายนําปทมุธานี สถานีจ่ายนํารังสิต 
และ สถานีจ่ายนําธรรมศาสตร์ ทงันี กปภ. จะจําหน่ายนําประปาทีรับซือดงักล่าวให้แก่ประชาชนในพืนทีให้บริการปทมุธานี – 
รังสิต ด้วยการจ่ายนําผ่านทอ่จ่ายนํา (LDN) ของ กปภ. และทอ่บริการ 

ตามทีกําหนดในสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนําประปา ปริมาณนําทีประปาปทมุธานีจําหน่ายให้แก ่
กปภ. ในแตล่ะเดือนคือคา่เฉลียจากการอ่านมาตรวดันํา 2 เครืองทีติดตงัทีแตล่ะสถานีจ่ายนํา  ซงึค่านําประปาของแตล่ะเดือน
คํานวณมาจากปริมาณนําประปาดงักล่าวคณูกบัอตัราค่านําประปาทีถูกปรับทกุวนัที 1 มกราคมของทกุปี ทงันี ในแตล่ะเดือน 
ประปาปทมุธานีจะยืนใบเรียกเก็บเงินแก่ กปภ. และ กปภ. จะต้องชําระเงินตามใบเรียกเก็บรับเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชี
ของประปาปทมุธานีภายใน7วนันบัแตก่ปภ.ได้รับใบเรียกเก็บเงินนนั นอกจากนีนบัตงัแตว่นัที 15 ตลุาคม 2541 หรือวนัทีประปา
ปทมุธานีเริมประกอบกิจการตามสญัญาให้สิทธิดําเนินการผลิตและจําหน่ายนําประปา ทกุ 12 เดือน ประปาปทมุธานีจะทําการ
เฉลียปริมาณนําประปาทีจําหน่ายแก่ กปภ. หากปรากฏวา่มลูคา่ดงักล่าวตํากวา่ MOQ กปภ. จะชําระคา่ประปาเพิมให้กบั
ประปาปทมุธานีตามปริมาณทีตํากวา่ MOQ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที กปภ. ได้รับแจ้งหนี 

จากการทีประปาปทมุธานีได้เข้าทําสัญญาซือขายนําประปาเพิมเติมกบั กปภ. เมือเดือนกนัยายน 2549 และได้เพิม
กําลังเพิมกําลังการผลิตอีก 100,000 ลบ.ม. เมือวนัที 1 สิงหาคม 2551 ตลอดจนแนวโน้มการเติบโตของความต้องการ
นําประปาในพืนที ทําให้รายได้จากการจําหน่ายนําประปาของประปาปทุมธานีมีความมันคงแม้จะ มีลูกค้าจากการจําหน่าย
นําประปาเพียงรายเดียวก็ตาม 

 (2) จากการดําเนินธุรกิจของ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชนัส์ จํากดั (บริษัท บีเจที จํากดั ควบรวมกบับริษัท วอเตอร์
โฟว์ จํากัด) ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดําเนินการเป็นส่วนผลิตนําประปาให้กับประปาปทุมธานีและยังให้บริการ
ดําเนินการและบํารุงรักษาระบบผลิตนําประปาและระบบบําบดันําเสียแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี และนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร   

2.3 ภาวะอุตสาหกรรม 

 ความต้องการนําในประเทศไทย  

 ประเทศไทยมีพืนทีรวมทงัสิน 512,000 ตารางกิโลเมตร มีลุ่มนําต่างๆ ถึง 25 ลุ่มนํา ในแต่ละปีฤดูฝนจะเริมตงัแต่
กลางเดือนพฤษภาคม และสินสุดกลางเดือนตลุาคม แต่สําหรับภาคใต้ฤดูฝนจะยาวนานกว่าภาคอืนๆ ปริมาณนําฝนเฉลียทวั
ประเทศมีประมาณ 1,700 มิลลิเมตร/ปี  
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แผนภาพแสดงการหมุนเวียนของนําธรรมชาติ 

 

 
       ทีมา: การประปาสว่นภมูิภาค 

 ปัญหาการขาดแคลนนําทีมีคุณภาพจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิมขึนทุกปี เนืองจากปริมาณนําธรรมชาติมีอยู่
อย่างจํากดั และสามารถนํามาใช้งานได้ในปริมาณทีน้อยลงอย่างต่อเนือง และมีคุณภาพทีเสือมโทรมลงอย่างต่อเนือง ดงันนั
เพือเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนนําสะอาดเพือใช้ในกิจกรรมต่างๆ รวมทงัการลดปัญหาการทรุดตวัของแผ่นดินจากการสูบ
นําใต้ดินหรือนําบาดาลมาใช้มากเกินไป กรมทรัพยากรนํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจึงจัดให้มีกิจการ
นําประปาเพือผลิตนําประปาสนองความต้องการของผู้ใช้นําทีมีปริมาณมากขนึทกุปีอย่างตอ่เนือง 

  จากตวัเลขของกรมทรัพยากรนํา พบวา่ปริมาณนําใต้ดินทวัประเทศทีสูบขนึมา ไม่น้อยกว่าวนัละ 10 ล้านลบ.ม. ทงันี
พืนทีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจัดเป็นพืนทีทีได้มีการสูบนําบาดาลขนึมาใช้มากทีสุดในอัตรา 2.3 ล้านลบ.ม./วนั 
หรือประมาณ 50 ลิตร/คน/วนั โดยแยกเป็นนําเพือการอุปโภคบริโภควนัละ 0.9 ล้าน   ลบ.ม. เพือการอุตสาหกรรมวนัละ 1.4 
ล้าน ลบ.ม. ซงึเป็นปริมาณทีสูงกว่าปริมาณนําทีไหลซมึลงสู่นําบาดาลที 1.25 ล้านลบ.ม./วนั จึงเป็นสาเหตหุลกัทําให้ระดบันํา
ใต้ดินลดลง โดยไม่มีการคืนตัว และก่อให้เกิดแผ่นดินทรุดหรือนําเค็มไหลเข้า สู่แหล่งนําจืด ดังทีเป็นปัญหาในบริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปัจจุบนั ดังนนัแนวทางในการแก้ปัญหาดงักล่าว คือการใช้นําบาดาลแบบอนุรักษ์คุณค่า 
ประหยดั และหนัมาใช้นําประปาแทน  

 อุตสาหกรรมนําประปาจดัเป็นสินค้าและการบริการเพือการสาธารณูปโภคขนัพืนฐาน  ซงึเป็นสิงสําคญัต่อการดํารง
ชีวติประจําวนัของประชาชน ซงึในประเทศไทยนนั กปภ. และ กปน. เป็นหน่วยงานหลกัในการดําเนินการประกอบกิจการประปา 
รวมทังการจัดส่งและจําหน่ายนําประปาไปยังผู้ บริโภค โดยพืนทีในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัด
สมทุรปราการ จะอยู่ในความดแูลของ กปน. ส่วนพืนทีนอกจากพืนทีดงักล่าวจะอยู่ในความดแูลของ กปภ.  
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สถานการณ์ของบริษัทฯ 

ความต้องการนําในพืนทีจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัสมทุรสาคร 

 พืนทีลุ่มแม่ นําท่าจีนจัดเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของพืนทีลุ่มนําทีมีความต้องการนําเพือการบริโภคสูงสุด  
ลุ่มแม่นําท่าจีนมีพืนทีประมาณ 13,681 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพืนที 11 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี 
นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ลุ่มนําย่อย ได้แก่ 
ห้วยขนุแก้ว ห้วยกระเสียว และทีราบแม่นําทา่จีน  

 แม่นําท่าจีนแยกออกมาจากฝังขวาของแม่นําเจ้าพระยาทีตําบลมะขามเฒ่า อําเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชัยนาทไหลผ่าน
สพุรรณบรีุ นครปฐม และออกสู่อ่าวไทยทีจงัหวดัสมทุรสาคร โดยมีชือเรียกแตกตา่งกนัออกไปตงัแตต้่นนําไปจนถึงปากแม่นํา คือ 
คลองมะขามเฒา่ แม่นําสพุรรณบรีุ แม่นํานครชยัศรี และ แม่นําท่าจีนตามลําดบั ทงันีสามารถแบ่งลุ่มแม่นําท่าจีนออกได้เป็น 3 
ระยะคือ 

(1) แม่นําท่าจีนตอนบน ตงัแตส่ะพานคลองมะขามเฒา่ อําเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท ถงึประตรูะบายนําโพธิ
พระยา อําเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

(2) แม่นําท่าจีนตอนกลาง ตงัแต่ประตรูะบายนําโพธิพระยา อําเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ ถงึ อําเภอนครชยั
ศรี จงัหวดันครปฐม  

(3) แม่นําท่าจีนตอนล่าง จากหน้าทีว่าการ อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ถงึ ปากแม่นํา อําเภอเมือง          
จงัหวดัสมทุรสาคร  

  ด้วยการเป็นพืนทีรอบนอกกรุงเทพมหานครทีมีการขยายตวัและการเติบโตของประชากรและเขตทีอยู่อาศยั รวมทงั
การเป็นพืนทีอุตสาหกรรมทีมีโรงงานอุตสาหกรรมตงัอยู่อย่างหนาแน่นด้วยจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 7,500 แห่ง 
ดงันนักรมทรัพยากรนําจึงได้ให้ความสําคญัเป็นพิเศษในการจัดหานํารองรับความต้องการ เพือสนองความต้อ งการนําทีเพิม
สูงขนึอย่างต่อเนืองในพืนทีดงักล่าว จากการสํารวจของไทยดีซีไอเมือเดือนมิถุนายน 2549 ในพืนทีบริการ พบว่าการใช้นําของ
ผู้ใช้นําในปัจจบุนัมีปริมาณความต้องการนําทงัสนิ 967,234 ลบ.ม./วนั โดยมีสดัส่วนการใช้นําบาดาลในสดัส่วนสูงถึงร้อยละ 81 
ซงึมากกวา่การใช้นําประปาซงึสดัส่วนเพียงร้อยละ 19  

 ผู้ ใช้นําภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ ใช้นําหลักในเขตพืนทีบริการของบริษัทฯ จากข้อมูลในปี 2556 พบว่า ผู้ ใช้นํา
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนปริมาณการใช้นําประปาสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณนําประปาทงัสินทีบริษัทฯ จําหน่าย  
ตามด้วยผู้ใช้นําภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือนซงึมีสดัส่วนปริมาณการใช้นําประปาใกล้เคียงกนัทีร้อยละ  24 และร้อยละ 

26 ตามลําดบั 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ56-1)  สว่นที 1 หน้าท ี40 
  

สัดส่วนปริมาณการใช้นําโดยแบ่งตามประเภทผู้ใช้นําปี 2556 ของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 เมือพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณการใช้นํา แยกตามประเภทผู้ ใช้นํา ตงัแต่ ปี 2553 ถึง ปี 2556 พบว่าตงัแต่ปี 2553 

เป็นต้นมา ปริมาณการใช้นําภาคอตุสาหกรรมมีการบริโภคนําประปาสงูกวา่ผู้ ใช้นําประเภทอืน 

 

เปรียบเทียบปริมาณการใช้นําของผู้ใช้นําแต่ละประเภทตังแต่ปี 2553 ถงึ ปี 2556 ของบริษัทฯ 

 
    ทีมา : บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 ดงันนั ปัจจยัของการผลกัดนัปริมาณการใช้นําในพืนทีบริการ จึงขนึอยู่กบักิจกรรมการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเป็น
สําคญั ดงัจะเห็นได้จากปริมาณการจําหน่ายนําในวนัหยุดสุดสัปดาห์ และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ตํากว่าวนัทําการปกติ เนืองจาก
การหยดุทําการของภาคอตุสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ แผนการตลาดของบริษัทฯ จึงให้ความสําคญัของการทําการตลาด และการ

ภาคพาณิชยกรรม 

23.53% 

ภาคครัวเรือน 

26.55% 

ภาคอตุสาหกรรม
49.92% 



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                                  

 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ56-1)  สว่นที 1 หน้าท ี41 
  

รณรงค์ให้ผู้ ใช้นําภาคอุตสาหกรรมเห็นถึงประโยชน์ของการใช้นําประปาในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีนโยบายเข้าพบกบัผู้ ใช้นํา
ภาคอตุสาหกรรมร่วมกบั กปภ. พร้อมทงัจดักิจกรรมตา่งๆ เพือแสดงความขอบคณุผู้ใช้นําอย่างตอ่เนืองสมําเสมอ 

 นอกจากนีจากผลการศกึษาของไทยดีซีไอ คาดการณ์ว่าจะมีจํานวนผู้ ใช้นําบาดาลร้อยละ 10 ต่อปี ทีจะเปลียนมาใช้
นําประปาในพืนทีบริการในอนาคต  อีกทงัพบว่าความต้องการใช้นําประปาในพืนทีจังหวดันครปฐมและจงัหวดัสมทุรสาครมี
ปริมาณเพิมขนึอย่างตอ่เนือง ทงัในพืนทีบริการ ในปัจจุบนั และพืนทีจ่ายนําในอนาคต เพือรองรับปริมาณความต้องการนําทีจะ
เพิมสงูขนึอย่างตอ่เนืองดงักล่าว    

การประเมินปริมาณความต้องการใช้นําจากพืนทีเขตจ่ายนําในปัจจุบัน 

และปริมาณความต้องการการใช้นําในพนืทีเขตจ่ายนําในอนาคต ปี พ.ศ. 2557-2560 
หน่วย : ลบ.ม./วนั 

ปี 
ปริมาณความต้องการใช้นํา 

พนืทีจ่ายนําปัจจุบัน พนืทีจ่ายนําในอนาคต รวมทังสิน 

2557 749,863 32,410 782,273 

2558 839,252 36,910 876,162 

2559 839,751 41,620 881,371 

2560 840,218 46,552 886,770 

 ทีมา: บริษัท วิศวกรทีปรึกษา ไทย ดีซีไอ จํากดั 
 

สถานการณ์ของประปาปทุมธานี 

ความต้องการนําในพืนทีปทมุธานี - รังสิต 

 จากการศกึษาความต้องการนํา การประปาปทุมธานี – รังสิต โดยบริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชัน จํากัด เมือเดือน
สิงหาคม 2547 ทําการคาดการณ์ปริมาณนําจําหน่ายโดยครอบคลุมระยะเวลาจนถึงปี 2576 โดยพิจารณาปัจจยัทีสําคญั ได้แก่ 
จํานวนประชากร สดัส่วนการให้บริการ อตัราการใช้นํา และแหล่งนําทดแทนอืนๆ เช่น นําบาดาล พบว่าความต้องการนําประปา
มีแนวโน้มเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง ทงันี คาดการณ์ว่า ความต้องการนําประปาในพืนทีจะเพิมเป็น 470,594 ลบ.ม./วนั ในปี 
2556 หรือคิดเป็น อตัราการเติบโตเฉลียต่อปี (CAGR) จากปี 2551 ถึง 2556 เท่ากบั ร้อยละ 4.8 สําหรับแนวโน้มในระยะยาว 
คาดการณ์ว่า ความต้องการจะสูงเป็น 783,848 ลบ.ม./วนั นนัคือ อัตราการเติบโตเฉลียต่อปี (CAGR) ตงัแต่ปี 2551 ถึง 2576 
เทา่กบัร้อยละ 3.0 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ56-1)  สว่นที 1 หน้าท ี42 
  

ความต้องการนําประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน) ของพนืทีปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี 
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ทีมา: บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชนั จํากดั 

ปัจจยัสําคญัประการหนึงทีส่งผลให้ความต้องการนําในพืนทีปทมุธานี – รังสิต เพิมสูงขึนในอนาคต คือ การเพิมขึน
ของจํานวนประชากร จํานวนประชากรในพืนทีจ่ายนําประปาปทมุธานี - รังสิตคาดว่าจะเพิมขึนเป็น 679,735 คนในปี 2556 
และเพิมเป็น 1,016,492 คน ในปี 2576 ทงันี คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลียต่อปี (CAGR) ตงัแต่ปี 2551 ถึง 2556 และ จากปี 
2551 ถงึ 2576 เทา่กบัร้อยละ 2.7 และ ร้อยละ 2.2 ตามลําดบั พืนทีปทมุธานี – รังสิต นบัเป็นพืนทีต่อเนืองกบักรุงเทพมหานคร
ทีกําลงัพฒันาเป็นชุมชนทีหนาแน่นไปด้วย การค้า ธุรกิจ อุตสาหกรรม สถาบนัการศกึษา และทีอยู่อาศยั มีการเพิมขนึขอ งการ
ใช้ทีดินเพือเป็นทีอยู่อาศยัแทนพืนทีเกษตรกรรม การขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรม การขยายตวัของอาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ และการขยายตวัของทีอยู่อาศยั โดยเฉพาะอย่างยิงโครงการจดัสรรทีดินและทีดินอาศยัใน อําเภอลําลูกกา อําเภอธัญบุรี 
และ อําเภอเมืองปทมุธานี 

นอกจากนี ปัจจุบนั รัฐบาลมีนโยบายให้ยกเลิกการใช้บ่อบาดาลในพืนที กทม . และปริมณฑล ทงันี กรมทรัพยากร
ธรณีได้ประกาศเขตวกิฤตนําบาดาลเมือวนัที 26 เมษายน 2538 ให้ จงัหวดัปทมุธานีเป็นพืนทีทีต้องมีการควบคมุการขุดเจาะนํา
บาดาล เนืองจากตรวจพบอตัราการทรุดตวัของพืนทีเป็นจํานวนมาก 

 

 

 

 



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

                                  

 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ56-1)  สว่นที 1 หน้าท ี43 
  

ความต้องการนําประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน)  
ของพนืทีปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี แยกตามประเภทผู้ใช้นํา 
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ทอียู่อาศยั ธุรกจิ ราชการ รฐัวสิาหกจิ อุตสาหกรรม

 

  ทีมา: บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชนั จํากดั 

ความต้องการนําประปาของผู้ ใช้นําแต่ละประเภทในพืนที จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม   
พาณิชยกรรม (ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ) และ ทีอยู่อาศยั มีแนวโน้มเพิมสูงขึนในอนาคตในอัตราทีแตกต่างกนั ทงันี ความ
ต้องการใช้นําประปาของทีอยู่อาศยัหรือภาคครัวเรือนมีอัตราการเติบโตมากทีสุด คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลียต่อปี (CAGR) 

จากปี 2551 ถึง 2556 และ จากปี 2551 ถึง 2576 เท่ากบัร้อยละ 6.8 และ ร้อยละ 4.2 ตามลําดบั ในขณะที ความต้องการนํา
ของภาคอุตสาหกรรมมีอตัราการเติบโตน้อยทีสุด หรือ คดิเป็นอตัราการเติบโตเฉลียต่อปี (CAGR) จากปี 2551 ถึง 2556 และ 
จากปี 2551 ถึง 2576 เท่ากับร้อยละ 3.8 และ ร้อยละ 1.5 ตามลําดบั แสดงให้เห็นว่า ในพืนทีนี อัตราการขยายตวัของทีอยู่
อาศยัมีแนวโน้มทีสงูกวา่อตัราการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม  

ทัง นี  เ มือพิจารณาประกอบกับข้อมูลปริมาณการใช้ นําประปาในพืนทีให้บริการปทุมธานี –รั งสิตของ 
ประปาปทุมธานีพบว่า ในปัจจุบนัพบว่า สัดส่วนของปริมาณการใช้นําประปาของผู้ ใช้นําภาคอุตสาหกรรมต่อภาคครัวเรือน
ใกล้เคียงกันมาก หรือโดยเฉลียตงัแต่ปี 2549 ถึง ปี 2551 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49 : ร้อยละ 51 แสดงให้เห็นว่า 
ปริมาณการใช้นําประปาในพืนทีปทุมธานี–รังสิต มีแนวโน้มพึงพาภาคครัวเรือนหรือทีอยู่อาศัยมากยิงขนึในอนาคต ตลอดจน
การลดบทบาทของลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ซึงแตกต่างจากแนวโน้มการใช้นําประปาในพืนที จังหวัดนครปฐม และ จังหวัด
สมทุรสาคร ทีพงึพาภาคอตุสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ด้วยเหตนีุฐานลูกค้าสําคญัของประปาปทมุธานีจึงแตกต่างจากของบริษัทฯ 
นนัคือผู้ ใช้นําภาคทีอยู่อาศยัหรือครัวเรือนมีบทบาทสงูมากตอ่การดําเนินธุรกิจของประปาปทมุธานี 

 



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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เปรียบเทียบปริมาณการใช้นําของผู้ใช้นําแต่ละประเภท 

ตังแต่ ปี 2554 ถงึ ปี 2556 ของ ประปาปทุมธานี    

 
ทีมา : บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 
 อนึง จากการทีเดิมกําลังการผลิตของประปาปทุมธานีทีมีอยู่ 288,000 ลบ.ม./วัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
นําประปาของประชาชนในพืนทีบริการ ด้วยเหตนีุประปาปทมุธานีจึงดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบผลิตเพือขยายกําลงั
การผลิตตดิตงัให้เป็น 388,000 ลบ.ม./วนั ซงึแล้วเสร็จและเริมดําเนินการเมือวนัที 1 สิงหาคม 2551 เพือรองรับความต้องการนํา
ทีสงูขนึในอนาคต 

 

2.3 การจัดหาผลติภณัฑ์และบริการ     
 

1 การผลิต 

1.1 บริษัทฯ 
 เทคโนโลยีการผลิต 

เทคโนโลยีในการผลิตนําประปาของบริษัทฯ เป็นเทคโนโลยีจากประเทศองักฤษ โดยพนกังานของบริษัทย่อยได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการฝึกอบรมและคูมื่อการปฏิบตัิงาน ทําให้พนกังานมีความรู้และความเชียวชาญในการผลิตนําประปา
ให้เทียบเท่าระดบัสากล ทงันีระบบการผลิตนําประปาของบริษัทฯ จัดเป็นเทคโนโลยีทนัสมยั มีการนําการควบคุมด้วยระบบ 
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ซงึเป็นระบบควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ทีใช้ในการควบคมุดแูลการผลิต
และการส่งนําโดยอัตโนมัติผ่านการสือสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Telemetry) และบริษัทฯ ยังมีระบบติดตามและทดสอบ
คุณภาพนําทีทนัสมัย สามารถทําการทดสอบนําประปาทีผลิตได้ ทีให้ผลเทียงตรงมีประสิทธิภาพสูง ทําให้ทีผ่านมาบริษัทฯ 
สามารถผลิตนําประปาได้ตามเกณฑ์มอก.257 เล่มที 1-2521 ซงึเป็นมาตรฐานทีระบโุดย กปภ. มาโดยตลอด  
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 นอกจากนีระบบการผลิตนําประปาของบริษัทฯ ยังถูกออกแบบเพือให้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้ประหยัด
ต้นทุนการผลิตมากทีสุด โดยการออกแบบระบบการผลิตนําโดยใช้หลักของแร งโน้มถ่วง (Gravity Flow) โดย 
การสูบยกนําดิบขนึไปโดยสถานีสูบนําดิบแล้วปล่อยให้ไหลตามแรงโน้มถ่วงผ่าน กระบวนการของถงัผสมเร็วกระบวนการการ
ตกตะกอน กระบวนการกรอง การเติมคลอรีนเพือฆ่าเชือโรค ตลอดจนกระบวนการกักเก็บนําในขนัสุดท้ายก่อนรอจ่ายไปยัง
สถานีจ่ายนําทงัสอง ทําให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าทีใช้ในการผลิต เมือเทียบกับการสูบนําไปยังขันตอนต่างๆ ใน
กระบวนการผลิตนําประปาโดยทวัไป 

 

ปริมาณการผลิตจริงตังแต่เริมดําเนินการผลิตของบริษัทฯ 

ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายนําเฉลยี/

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 
มิถนุายน  302,349  94.5 

 กรกฎาคม  298,496  93.3 
 

 

 

 

สิงหาคม  294,564  92.1 

ตงัแต่ วนัที 21 ก.ค. 2551 

ปริมาณนําขนัตําที กปภ. ต้อง
ซอื 300,000 ลบ.ม. /วนั 

 

กนัยายน  294,378  92.0 
ตลุาคม 300,289  93.8 
พฤศจิกายน 301,186  94.1 
ธันวาคม 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 
มิถนุายน 295,355  92.3 
กรกฎาคม 301,289  94.2 

 สิงหาคม 307,668  96.1   
 กนัยายน 310,022  96.9  
 ตลุาคม 308,852  96.5  
 พฤศจิกายน 311,872  97.5  
 ธันวาคม 306,794  95.9  
 มกราคม 299,493  93.6  
 กมุภาพนัธ์ 320,594  100.2  
 มีนาคม 332,859  104.0  
 เมษายน 335,441  104.8 ตงัแต่วนัที 1 ก.ย. 2553 ปริมาณ 
 พฤษภาคม 331,556  103.6 การรับซอืนําขนัตําปรับเป็น  
2553 มิถนุายน 332,562  103.9 309,000 ลบ.ม./วนั 
 กรกฎาคม 328,903  102.8  
 สิงหาคม 348,131  108.8  
 กนัยายน 336,956  440,000 ลบ.ม./วนั 76.6  
 ตลุาคม 340,507  77.4  
 พฤศจิกายน 341,372  77.6  
 ธันวาคม 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 ตงัแต่วนัที 1 ก.ย. 2554  
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ปี เดือน ปริมาณจ่ายนําเฉลยี/
วัน1 (ลบ.ม./วัน) 

กาํลังการผลิต2 อัตราการใช้ 

กาํลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

2554 มิถนุายน 325,506 74.0 การรับซอืนําขนัตําปรับเป็น  
 กรกฎาคม 325,739 74.0 318,000 ลบ.ม./วนั 
 สิงหาคม 327,607 74.5  
 กนัยายน 338,424 76.9  
 ตลุาคม 336,586 76.5  
 พฤศจิกายน 341,325 77.6  
 ธันวาคม 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 มิถนุายน 364,539  82.8  
 กรกฎาคม 364,456  82.8  
 สิงหาคม 363234  82.5  
 กนัยายน 369,582  83.9 ตงัแต่วนัที 1 ก.ย. 2555  
 ตลุาคม 373799  84.9 การรับซอืนําขนัตําปรับเป็น  
 พฤศจิกายน 362,722  82.4 327,000 ลบ.ม./วนั 
 ธันวาคม 356405  81.0  
 มกราคม 353,005  80.2  
 กมุภาพนัธ์ 365,871  83.2  
 มีนาคม 374,073  85.0  
 เมษายน 372,319  84.6  
2556 พฤษภาคม 388,719  88.3  

 มิถนุายน 386,906  87.9  
 กรกฎาคม 374,923  85.2  
 สิงหาคม 373,706  84.9  
 กนัยายน 369,446  84.0 ตงัแต่วนัที 1 ก.ย.2556  ปริมาณ 
 ตลุาคม 370,561  84.2 การรับซอืนําขนัตําปรับเป็น  
 พฤศจิกายน 376,649  85.6 336,000 ลบ.ม./วนั 
 ธันวาคม 366,596  83.3  

หมายเหต:ุ  1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉลียตอ่วนั ทงันี ในเดือนทีมีปริมาณจ่ายนําเฉลียตอ่วนัตํากวา่ MOQ  

   มีสาเหต ุมาจาก  กปภ. ซือนําประปาจากบริษัทฯ ในปริมาณตอ่วนัตํากวา่ MOQ 

                     2กําลงัการผลิตติดตงัและกําลงัการผลิตสงูสดุของบริษัทฯ ณ ช่วงเวลาดงักลา่ว 
                      3คํานวณมาจากปริมาณจ่ายนําเฉลีย/วนัหรือปริมาณการผลิตจริงเฉลียตอ่วนัหารด้วยกําลงัการผลิต 
   สงูสดุของบริษัทฯ ณ ช่วงเวลา ดงักลา่ว  
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ปริมาณการผลิตจริงเทียบกับปริมาณนําขนัตาํท ีกปภ.  
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กราฟแสดงปรมิาณนําขาย และปรมิาณนําขันตํา(MOQ)

ปรมิาณนําจ่าย MOQ

Cum./day

 
ทีมา:บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน)  

ปริมาณการผลิตนําประปาของบริษัทฯ โดยเฉลยีตงัแต่ปี 2552-2556 

หน่วย : ลบ.ม./วนั 

   

  

  

2551 2552 

25532 

2554 2555 2556 
ม.ค.-ส.ค. ก.ย.-ธ.ค. 

กําลงัการผลิตนําประปา1 320,000 320,000 320,000 440,000 440,000 440,000 440,000 

ปริมาณการผลิตจริงโดยเฉลีย 293,770 297,940 328,692 336,075 328,606 357,894 372,731 

อตัราการใช้กําลงัการผลิต (%) 91.80% 93.10% 102.72% 76.38% 74.68% 81.3% 84.7% 
ทีมา : บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
 หมายเหต:ุ  1กําลงัการผลิตตดิตงัและกําลงัการผลิตสงูสดุของบริษัทฯ ณ ช่วงเวลาดงักล่าว 

  2ณ วนัที 1 ก.ย. 2553 ขยายกําลงัการผลิตแล้วเสร็จจาก 320,000 ลบ.ม./วนั เป็น  440,000 ลบ.ม./วนั  

 

 ในปี 2551 ปริมาณนําประปาขนัตําที กปภ. รับซืออยู่ที 300,000  ลบ.ม./วนั โดยบริษัทฯ สามารถผลิตนําได้สูงกว่า
ปริมาณนําขนัตําที 320,000  ลบ.ม./วนั ปริมาณการจ่ายนําโดยเฉลียต่อวนัในปี 2551 อยู่ที 293,770 ลบ.ม./วนั อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้ทําข้อตกลงกบั กปภ. ไว้วา่หากปริมาณนําทีจําหน่ายได้เกินกวา่ MOQ บริษัทฯ จะให้ส่วนลดแก่ กปภ. ร้อยละ 60  
 การจ่ายนําช่วงต้นปี 2552 มีปริมาณตํากว่า MOQ แต่ตงัแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา ด้วยสภาวะเศรษฐกิจทีดีขึน
ส่งผลให้ปริมาณการจ่ายนําทีจําหน่ายสงูกวา่ MOQ บริษัทฯ จะให้ส่วนลดแก่ กปภ. ร้อยละ 60 ตามสญัญาฯ 
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 การจ่ายนําในช่วงต้นปี 2553 มีปริมาณการจ่ายนําเฉลียต่อวนัที 328,692  ลบ.ม./วนั และเมือวนัที 1 กนัยายน 2553 
บริษทัฯ ได้ขยายกําลงัการผลิตส่วนขยายแล้วเสร็จ และมีอตัราการจ่ายนําเฉลียตอ่วนัที  336,075  ลบ.ม./วนั    
 ในปี 2554 บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตสงูสดุ 440,000 ลบ.ม/วนัมีปริมาณการจ่ายนําเฉลีย 328,606 ลบ.ม/วนั มียอดการ
จ่ายนําเฉลียต่อวนัลดลงจากปีทีผ่านมา เนืองจากการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการจ่ายนําจากโรงผลิตนําทีโพธารามเข้ามาใน
พืนทีฝังตะวนัตกของแม่นําทา่จีน เฉลีย 27,862 ลบ.ม./วนั 

 ในปี 2555 บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตสงูสดุ 440,000 ลบ.ม/วนัมีปริมาณการจ่ายนําเฉลีย 357,894 ลบ.ม/วนั มียอดการ
จ่ายนําเฉลียตอ่วนัเพิมขนึจากปีทีผ่านมา เนืองจากมีอตัราการเติบโตในพืนทีบริการเพิมสูงขนึทงัส่วนของประชากรและอุตสหา
กรรมทีเพิมขนึ 

 ในปี 2556 ปริมาณการจ่ายนําเฉลียอยู่ที 372,731 ลบ.ม/วนั คิดเป็นร้อยละ 84.7 ของกําลงัการผลิตที 440,000 
ลบ.ม/วนั 

 กระบวนการผลิต 

 แหล่งนําดิบทีใช้เพือการผลิตนําประปาของบริษัทฯ คือ แม่นําท่าจีนตอนกลาง ซงึมีคณุภาพนําดิบดีกว่าแม่นําท่าจีน
ตอนล่าง กระนนัก็ตามนําดิบทวัไปก็ยงัคงมีสิงปนเปือนทีไม่พึงปรารถนาอยู่ โดยมีสิงเจือปนทงัทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
ชีววทิยา ดงันนัจงึต้องมีกระบวนการในการผลิตนําประปาทีเหมาะสมกบัคณุภาพนําดิบ โดยหลกัการทวัไปคือ การทํานําดิบให้
เป็นนําประปาทีสะอาดจนถงึสามารถดืมได้ ด้วยหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี 

(1) ต้องไม่มีเชือจลุชีพใดๆ หลงเหลืออยู่ในนําประปาตงัแต่โรงผลิตนําประปาส่งนําไปตามท่อจนกระทงัถึงก๊อก
นําของผู้ใช้นํา 

(2) ต้องไม่มีสารอินทรีย์ใดๆทงัทีแขวนลอยและละลายอยู่ในนําหลงเหลืออยู่ในนําประปาไปตามท่อจนกระทงั
ถงึก๊อกนําของผู้ใช้นํา  

(3) ต้องกําจดัก๊าซตา่งๆทีละลายอยู่ในนําออกจากนําประปา 

(4) ต้องกําจดัสิงเจือปนตา่งทีไม่พงึปรารถนาทงัทีเป็นสารแขวนลอยและสารละลายทีอยู่ในนําประปา  
(5) ต้องกําจดัสารพิษอนัตรายตา่งๆออกจากนําประปาให้หมด ทงัทีเป็นสารพิษทีก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกาย

มนษุย์ในลกัษณะเรือรัง และลกัษณะฉบัพลนั เช่น สารแคดเมียม สารตะกวั สารฟีนอล สารไซยาไนด์ 

(6) ต้องกําจดัสิงตา่งๆ ออกจากนําประปาให้ได้มากทีสุด โดยไม่ให้นําประปามีกลินและรสเป็นทีน่ารังเกียจต่อ
ผู้บริโภค 

(7) ต้องทําให้นําประปาเป็นทีน่าพงึพอใจแก่ผู้ ใช้ตลอดเวลาทงัสําหรับดืม ปรุงอาหารชะล้างต่างๆและกิจกรรม
ทวัไปของโรงงานอตุสาหกรรม 
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กระบวนการผลิตนําประปาของบริษัทฯ มีขันตอนโดยสังเขปดังรูป 

 
 

ขนัตอนที 1 การสบูนําดบิด้วยเครืองสบูนํา 

 เครืองสบูนําดบิ (Raw water pump) ขนาด 3,500 ลบ.ม./ชวัโมง จํานวน 5 เครืองติดตงัอยู่ภายในสถานีสูบนําดิบ ทํา
หน้าทีสูบนําดิบจากแม่นําท่าจีนที ตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ซงึในนําดิบนนัอาจมีเศษใบไม้ ผกัตบชวา 
ซากสัตว์ทีเน่าเปือย ฯลฯ ลอยมากับนําดิบ สิงต่างๆเหล่านีจะถูกทําการดกัเศษขยะเหล่านีด้วยตะแกรงดักขยะ แบบหยาบ 
(Coarse screen) และตะแกรงแบบละเอียด (Fine screen) ตามลําดบั ทีได้ตดิตงัอยู่ภายในสถานีสบูนําดบิ 
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ขนัตอนที 2 กระบวนการผสมเร็ว 

 โดยถงัผสมเร็ว (Rapid mixing tank) จะทําหน้าทีกวนผสมสารสร้างตะกอน (Coagulations) เช่น สารส้ม  
สารโพลีอิเลคโตรไลท์ (สารช่วยเร่งให้เกิดตะกอน) ให้ผสมเข้ากบันําดิบทีมีตะกอนแขวนลอยพอเหมาะ หรือเติมสารปรับความ
เป็นกรดเป็นด่างของนําดิบโดยการเติมกรดซลัฟูริกหรือปูนขาว การเติมด่างทบัทิมเพือช่วยในการกําจัดสีให้ดียิงขึน การเติม
อากาศในนําดิบเพือเพิมปริมาณออกซิเจน การเติมคลอรีนเบืองต้น (Pre-Chlorination) เพือฆ่าเชือโรคและจุลินทรีย์ 
(Disinfection) ซงึทีถงัผสมเร็วนี การผสมสารเคมีทีจ่ายกบันําดบิจะอาศยัการหมนุวนของนําดิบจากแรงดนัและความเร็วของนํา
ดิบทีส่งมาจากเครืองสูบนําดิบข้ามและลอดใต้ผนงัคอนกรีต หมนุกวนสารเคมีทีจ่ายให้เข้ากันกับนําดิบก่อนทีจะส่งไหลไปยัง
ขนัตอนตอ่ไป 

ขนัตอนที 3 กระบวนการตกตะกอน 

 เมือสารเคมีผสมกนัแล้วในถงัผสมเร็วแล้วจะมีผลทําให้ตะกอนแขวนลอยต่างๆ เกาะกนัโดยประจุไฟฟ้าทีเกิดจากการ
แตกตวัของโมเลกลุของสารส้มทําให้ตะกอนดงักล่าวคอ่ยๆ มีขนาดใหญ่ขนึ และมีนําหนกัของตะกอนเหล่านีเพิมมากขนึ ตะกอน
นีเรียกวา่ ฟล็อก (Floc) โดยการเกิดฟล็อกจะถกูกําหนดโดยปัจจยัตา่งๆดงัตอ่ไปนี 

(1) ปริมาณของตะกอน 

(2) ขนาดของตะกอน 

(3) อตัราเร็วของการรวมตวักนัระหวา่งประจบุวกกบัประจลุบ 

(4) ความสามารถในการเกาะจบัตวักนัระหวา่งประจขุองสารส้มและตะกอน 

(5) ระดบัการกวน 

(6) อณุหภมูิของนําทีถกูกวน 

(7) ความหนาแน่นของนําทีถกูกวน 

(8) คณุลกัษณะของนําทีถกูกวน 

(9) ปริมาณสารเคมีทีจ่ายในถงัผสมเร็ว 

 สําหรับตะกอนเล็กๆทีแขวนลอยอยู่ในนําจะผสมกบัสารเคมีเรียกว่าสารสร้างตะกอน (Coagulant) เพือแปรสภาพ
รูปร่างตะกอนเล็กๆกลายเป็นตะกอนใหญ่ขนึ (Floc) ซงึเรียกกระบวนการนีว่าการรวมตะกอน (Flocculation) ตะกอนใหญ่นีจะ
ตกลงในถังตกตะกอนสู่ก้นถังก่อนทีจะถูกปล่อยทิงออกสู่ถังรวบรวมนําตะกอนในขนัที 8 ก่อนทีจะถูกนําไปเตรียมบําบดัใน
กระบวนการเพิมความเข้มข้นของตะกอนตอ่ไป ส่วนนําทีได้จะมีความใสปราศจากตะกอนและแขวนลอยทวัไปและจะถูกส่งเข้า
ขนัตอนตอ่ไป  

ขนัตอนที 4 การกรอง 

 นําทีผ่านกระบวนการจากถงัตกตะกอนยงัคงประกอบด้วยตะกอนแขวนลอยทีเล็กมากทียงัคงลอยอยู่ในนําทีไหลล้น
ออกจากถงัตกตะกอน จงึจําเป็นต้องให้นํานีไหลผ่านระบบกรอง (Filtration)ซงึทําให้นํามีความใสสะอาดยิงขนึ โดยทวัไประบบ
กรองนําจะประกอบด้วย 2 ส่วนทีสําคญัคือ ส่วนการกรองนํา(Filtration)และการล้างสารกรองในชนักรอง (Backwashing) การ
กรองนําคือการทีนําได้ไหลผ่านชนักรองซงึจะทําให้ตะกอนในนําได้ถูกกําจัดหรือดกัไ ว้ทีชนักรองโดยปล่อยให้นําใสทีไหลออก
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จากระบบกรองนํา เมือกระบวนการกรองนําได้ดําเนินไประยะหนึงแล้วนนั ตะกอนทีถูกดกัจบัไว้ในชนักรองทําให้เกิดความหนา
ในชนักรองนํามากเกินไป ซึงมีผลทําให้ประสิทธิภาพในการกรองนําตําลง จึงจําเป็นต้องหยุดการกรองนําชวัคราว หลงัจากนนั
ต้องทําการล้างวสัดตุวักลางในชนักรองเพือไล่ตะกอนออกจากระบบกรองนําทงัหมด โดยใช้นําและอากาศอดัผ่านตวักลางของ
ชนักรองในทศิทางตรงกนัข้ามกบัทศิทางของนําไหลเข้าทีต้องการกรอง และนําทีใช้ล้างนนัจะถูกรวบรวมและส่งไปยงัถงัรวบรวม
นําตะกอน อย่างไรก็ตามนําเมือผ่านการกรองแล้ว แม้จะเป็นนําใสแล้วก็ตาม แต่อาจยงัคงมีเชือโรคต่างๆอาศยัอยู่ ทําให้ต้องมี
การเตมิคลอรีนลงไปในนําอีกครังเพือการฆ่าเชือโรคทีมีอยู่ในนํา 

ขนัตอนที 5 กระบวนการเตมิคลอรีน 

 โดยนําทีได้จากการกรองจะถูกเติมโดยนําทีผสมด้วยคลอรีนเหลวเข้าทีภายในเส้นท่อ และจะไหลเข้าสู่ถงัสมัผสัผสม
คลอรีน (Chlorine Contact Tank) ซงึเป็นถงัคอนกรีตทีมีโครงสร้างทีสามารถบงัคบัให้นํามีการไหลวนไป-มาเพือเพิมระยะเวลา
ของนําในการผสมกบันําคลอรีนทีจ่ายออกมา การไหลของนําประปาขนันีจะยงัคงไหลโดยอาศยัแรงโน้มถ่วง  โดยระดบันําทีสูง
กวา่จากการกรองจะไหลเข้าสู่ถงัผสมสมัผสัคลอรีนด้วยแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติ 

ขนัตอนที 6 กระบวนการเก็บนําใส 

 นําทีผ่านการผสมคลอรีนจะไหลไปสู่ถังเก็บนําประปา (Treated Water Tank) ขนาด 30,000 ลบ.ม.มีหน้าทีเก็บ
นําประปาทีผลิตได้จากกระบวนการผลิตนําประปาและยังใช้เป็นถังเก็บนําสํารองเมือจําเป็น ถงัเก็บนําใสนีจะเป็นถงัปิดเพือ
ป้องกันการปนเปือนจากสัตว์ นก หนู หรือแมลงทีอาจเข้าไปในถังเก็บนําได้ อย่างไรก็ตามคลอรีนทียงัคงค้างอยู่  (Residual 

Chlorine) จะทําหน้าทีฆ่าเชือโรคทีอาจเกิดการปนเปือนในระบบเส้นทอ่เมือจ่ายนําประปาผ่านส่งท่อจ่ายนําและท่อบริการไปยงั
ผู้ ใช้นํา 

ขนัที 7 การสบูนําไปยงัสถานีจ่ายนํา 

 โดยเครืองสบูนําส่งประปาขนาด 3,500 ลบ.ม. /ชวัโมง จํานวน 5 เครือง จะทําหน้าทีสูบนําประปาจากโรงผลิตนําบาง
เลนไปยงัสถานีจ่ายนําพุทธมณฑลและมหาชัยทีตงัอยู่ห่างออกไป 30 และ 50 กิโลเมตรตามลําดบั เครืองสูบนําดงักล่าวได้ถูก
ออกแบบให้มีระบบเครืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง สามารถสํารองกําลงัการสูบส่งได้ถึงร้อยละ 60 ของกําลงัการผลิตปกติของโรง
ผลิตนํา 

ขนัตอนที  8 ถงัรวบรวมนําตะกอน 

 ตะกอนทีได้จากขันตอนการตกตะกอนและนําล้างตัวกลางในระบบการกรอง จะถูกส่งไปยังถังเก็บรวบรวมนํา
ตกตะกอนก่อนทีจะถกูสบูไปยงัถงัตะกอนเข้มข้น 

ขนัตอนที 9 การเพิมความเข้มข้นของตะกอน 

 ขนัตอนนีจะมีการเตมิโพลิเมอร์และกวนด้วยเครืองกวนเพือทําให้โพลีเมอร์ และตะกอนจบัตวัรวมกนัได้ดีและมีความ
เข้มข้นมากขนึ ก่อนจะถูกสูบส่งไปยงัเครืองรีดตะกอนในขนัตอนต่อไป ส่วนนําทีแยกออกมาจะถูกส่งกลบัไปยังท่อทีสถานีสูบ
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จ่ายนําดบิเพือเข้ากระบวนการผลิตนําประปาใหม่อยู่ตลอดเวลา ซงึเป็นกระบวนการผลิตทีเรียกว่า ระบบ Zero Discharge ทํา
ให้ไม่มีการสญูเสียของนําเนืองจากกระบวนการผลิต 

ขนัตอนที 10 การรีดตะกอน 

 ทําหน้าทีรีดนําออกจากตะกอนนําเข้มข้นทีได้ผสมโพลิเมอร์ทีทําให้ตะกอนจบัตวักนัก่อนล่วงหน้าแล้ว ตะกอนทีได้จะ
ถูกนําไปทงิในทีทีได้จดัเตรียมไว้ซึงเป็นหลุมฝังกลบสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ในพืนทีของโครงการเองเพือรอให้ตะกอน
ดังกล่าวฟืนสภาพเป็นดินปกติ ส่วนนําทีได้จากการรีดจะถูกนํากลับเข้าไปในระบบใหม่เพือผ่านกระบวนการผลิตให้เป็น
นําประปาอีกครัง 

ขนัตอนที 11 การเก็บนําทีสถานีจ่ายนําพทุธมณฑล 

 ถงัเก็บนําทีสถานีจ่ายนําพุทธมณฑลเป็นถงัเก็บนําประปาขนาด 50,000 ลบ.ม. โดยรับนําจากการสูบส่งนําจากโรง
ผลิตนําบางเลน ประกอบด้วยเครืองสูบนําส่งขนาด 1,530 ลบ.ม./ชัวโมง จํานวน 5 ตัว เพือสูบนําส่งต่อไปยังสถานีจ่ายนํา
มหาชยัและเครืองสูบจ่ายนําขนาด 2,569 ลบ.ม./ชวัโมง จํานวน 5 ตวั เพือสูบจ่ายนําประปาไปยงัท่อบริการของการประปาใน
เขตสํานักงานประปาอ้อมน้อยและสํานักงานประปาสามพ ราน  เ พือให้ผู้ ใ ช้นําในเขตอําเภอกระทุ่มแบน  อําเภอ 
พทุธมณฑล อําเภอสามพราน และอําเภอนครชยัศรี 

ขนัตอนที 12 การเก็บนําทีสถานีจ่ายนํามหาชยั 

 ถงัเก็บนําทีสถานีจ่ายนํามหาชยัเป็นถงัเก็บนําประปาขนาด 20,000 ลบ.ม. โดยรับนําจากการสูบส่งนําจากสถานีจ่าย
นําพุทธมณฑล ประกอบด้วยเครืองสูบจ่ายนําขนาด 2,664 ลบ.ม./ชวัโมง จํานวน 4 ตวั เพือสูบจ่ายนําประปาไปยังท่อบริการ
ของการประปาในเขตสํานักงานประปาสมุทรสาคร เพือให้บริการแก่ผู้ ใช้นําในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร และเขตพืนที อ .
กระทุม่แบนบางส่วน 

1.2 ประปาปทุมธานี 

 เทคโนโลยีการผลิต 

 จุดเด่นของเทคโนโลยีการผลิตเป็นเช่นเดียวกบับริษัทฯ คือ ระบบการผลิตนําประปาของประปาปทุมธานีทุกขนัตอน
ถูกควบคมุด้วย SCADA System ซงึเป็นระบบควบคมุแบบอตัโนมตัิผ่านระบบโทรคมนาคม การปรับเปลียนอตัราการทํางาน
ของหน่วยต่างๆในระบบ เช่นอตัราการไหลของนํา ความดนั เป็นต้น  สามารถทําได้ผ่านคอมพิวเตอร์ของ SCADA System ที
อาคารห้องควบคุม นอกจากนี ระบบรับและสูบนําดิบสู่โรงกรองนําของประปาปทุมธานียังสามารถสูบนําดิบได้สูงสุดถึง 
400,000 ลบ.ม./วนั อนัประกอบไปด้วยเครืองสบู 4 ชดุ ขนาด 12,500 ลบ.ม./ชม. ทีขบัด้วยมอเตอร์ขนาด 230 กิโลวตัต์ 

กําลังการผลิตและกําลังการผลิตทใีช้จริง 

 กําลงัการผลิตสงูสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 ของประปาปทมุธานีคือ 388,000 ลบ.ม./วนั ทงันี กําลงัการผลิตที 

388,000 ลบ.ม./วนั สงูสดุดงักล่าวคือผลรวมของ 
 



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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- กําลงัการผลิตตดิตงัที 288,000 ลบ.ม./วนั ของโรงผลิตนํา 

-  กําลงการผลิตเพิมเตมิที 100,000 ลบ.ม./วนั ทีได้จากโรงผลิตนําแหง่ใหม่ และการสร้างสถานีเพิมแรงดนั 
(Booster Pump Station) บริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากร ในระบบส่งนําประปาในแนวของทอ่ส่งนําประธาน 
(BTM) ระหวา่งโรงผลิตนําและสถานีจ่ายนํารังสิตโดยมีรายละเอียดปริมาณการจ่ายนําเฉลียตอ่วนัและกําลงัการผลิต
เป็นดงันี 

 

ปริมาณการผลิตจริงตงัแต่ มกราคม 2551 ถงึ ธันวาคม 2556 ของประปาปทุมธานี 

ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายนํา
เฉลีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 

กาํลังการ
ผลิต2 

 (ลบ.ม./วัน) 

อัตราการใช้ 

กาํลังการผลิต3 

(%) 

 
MOQ 

(ลบ.ม./วัน) 

 

 

 

2551 

มกราคม       295,270   

288,000ลบ.ม./
วนั 

             

กมุภาพนัธ์       304,404               

มีนาคม       319,014             

เมษายน       314,440             

พฤษภาคม       303,745               

มิถนุายน       309,102             

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

 

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   

ธันวาคม 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   

 มิถนุายน 318,849  82.2   

 กรกฎาคม 309,381  79.7  320,000 ลบ.ม./
2552 สงิหาคม 326,761  84.2   

 กนัยายน 328,426  84.7   

 ตลุาคม 320,262  82.5            

 พฤศจิกายน 327,320  84.4   

 ธันวาคม 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   

 มิถนุายน 349,774  90.2   

 กรกฎาคม 341,679  88.1  330,000 ลบ.ม./
2553 สงิหาคม 347,283  89.5   

 กนัยายน 345,299  89.0   

 ตลุาคม 344,313  88.7   

 พฤศจิกายน 345,647  89.1   

 ธันวาคม 340,576  87.8   

 มกราคม 339,038  87.4   

 กมุภาพนัธ์ 350,144  90.2   

 มีนาคม 348,872  89.9   

 เมษายน 349,567  90.1   



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายนํา
เฉลีย/วัน1 

(ลบ.ม./วัน) 

กาํลังการ
ผลิต2 

 (ลบ.ม./วัน) 

อัตราการใช้ 

กาํลังการผลิต3 

(%) 

 
MOQ 

(ลบ.ม./วัน) 

 พฤษภาคม 359,271  92.6   

2554 มิถนุายน 363,374  93.7  330,000 ลบ.ม./
 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   

 ธันวาคม 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./
 พฤษภาคม 368,105  94.9   

2555 มิถนุายน 378,629  97.6   

 กรกฎาคม 374,372  96.5   

 สงิหาคม 375,762  96.8   

 กนัยายน 380,167  98.0   

 ตลุาคม 379,102  97.7   

 พฤศจิกายน 382,542  98.6   

 ธันวาคม 381,372  98.3   

 มกราคม 378,622  97.6   

 กมุภาพนัธ์ 386,363  99.6   

 มีนาคม 379,026  97.7   

 เมษายน 369,243  95.2   

2556 พฤษภาคม 369,189 388,000 95.2  330,000 

มิถนุายน 373,007  96.1   

กรกฎาคม 376,241  97.0   

สงิหาคม 378,248  97.5   

กนัยายน 374,519  96.5   

ตลุาคม 373,346  96.2   

พฤศจิกายน 379,408  97.8   
ธนัวาคม 374,583  96.5   

หมายเหต:ุ 1หรือปริมาณการผลิตจริงเฉลียตอ่วนั 

 2กําลงัการผลิตสงูสดุของประปาปทมุธานี ณ ชว่งเวลาดงักลา่ว 
 3คํานวณมาจากปริมาณจา่ยนําเฉลียตอ่วนัหรือปริมาณการผลิตจริงเฉลียตอ่วนัหารด้วยกําลงัการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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ปริมาณการผลิตจริงเทียบกับปริมาณนําขนัตาํท ีกปภ. รับซอืของประปาปทุมธานี  

 
ทีมา: บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

          ปริมาณการผลิตจริงโดยเฉลยีตังแต่ปี 2552- 2556 ของประปาปทุมธานี       หน่วย : ลบ.ม./วนั 

  
2551 2552 2553 2554 2555 2556 

กําลงัการผลิตนําประปา1 388,000 3 388,000 388,000 388,000 388,000 388,000 

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

ปริมาณการผลิตจริงโดยเฉลีย 315,306 321,240 343,458 354,967 373,919 375,983 

อตัราการใช้กําลงัการผลิต  (%) 81.3% 82.80% 88.52% 91.49% 96.37% 96.90% 

ทีมา : บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 
หมายเหต:ุ  1กําลงัการผลิตสงูสดุของประปาปทมุธานี ณ ช่วงเวลาดงักล่าว 



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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   2กําลงัการผลิตเพิมจาก 288,000 ลบ.ม./วนั เป็น 308,000 ลบ.ม./วนั ตงัแตเ่ดือนกนัยายน 2549 

   3กําลงัการผลิตเพิมจาก 308,000 ลบ.ม./วนั เป็น 388,000 ลบ.ม./วนั ตงัแตเ่ดือนสิงหาคม 2551 

 

 ประปาปทมุธานีสามารถผลิตนําประปาได้สูงกว่าปริมาณนําขนัตําที กปภ . รับซือ (MOQ) ตงัแต่เดือนเมษายน 2545 
เป็นต้นมา  เพือรองรับความต้องการนําในพืนทีทีสูงขึน  ประปาปทุมธานีได้เพิมกําลังการผลิตสูงสุดเป็น  388,000  
ลบ.ม./วนั ตงัแตเ่ดือนสิงหาคม 2551 ด้วยการสร้างโรงผลิตนําแหง่ใหม่ใกล้กบัโรงผลิตนําเดมิ และปรับปรุงระบบส่ง-จ่าย  
 

กระบวนการผลิต 

 กระบวนการผลิตนําประปาของประปาปทมุธานีมีขนัตอนเช่นเดียวกบักระบวนการผลิตนําประปาของบริษัทฯ 

2 วัตถุดบิและผู้จัดจาํหน่ายวัตถุดบิ (Suppliers) 

2.1 บริษัทฯ 

 วตัถดุบิทีสําคญัทีใช้ในการผลิตนําประปามีดงัตอ่ไปนี 

(1) นําดบิ  

 นําดิบทีบริษัทฯ ใช้ในการผลิตนําประปาคือ นําจากแม่นําท่าจีนตอนกลาง โดยการสูบนําเข้าสู่โรงผลิตนํา  ณ ตําบล
บางระกํา อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยบริษัทฯ สามารถสบูนําดบิจากแม่นําทา่จีนมาใช้โดยไม่มีต้นทนุค่าใช้จ่ายแต่อย่าง
ใด ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรับสัมปทานประกอบกิจการประปาสัมปทานปีละ 200 บาท โดยต้องจ่ายให้แก่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในฐานะผู้ ให้สมัปทาน นอกจากนีบริษัทยงัต้องจ่ายเงินทดแทนค่าใช้จ่ายของเจ้าพนกังาน
ผู้ตรวจการของผู้ให้สมัปทานซงึต้องจ่ายล่วงหน้าเป็นรายปีเป็นจํานวนเงินปีละ  200 บาทต่อสมัปทาน ทงันี จากทีบริษัทฯ ได้รับ
สมัปทาน 2 ฉบบั บริษัทฯ จงึต้องจ่ายเงินทดแทนคา่ใช้จ่ายของเจ้าพนกังานผู้ตรวจการของผู้ให้สมัปทานทงัสนิ 400 บาทตอ่ปี 

(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลกัทีบริษัทฯ ใช้ในการผลิตนําประปา ได้แก่ 
- สารส้มนํา 

- ดา่งทบัทมิ 

- คลอรีนเหลว 

- ปนูขาว 

- โพลีอีเล็คโตรไลท์ 

 โดยมีสัดส่วนการใช้สารเคมีในการผลิตแตกต่างกันออกไป แล้วแต่คุณภาพนําดิบในแต่ละช่วงเวลาการผลิ ต โดย
บริษัทฯ จะทําการทดสอบคุณภาพนําดิบเพือตรวจสอบคุณภาพนํา (Jar test) และคํานวณสัดส่วนสารเคมีทีเหมาะสมตาม
ลกัษณะคณุภาพนําดิบ แล้วป้อนข้อมลูอตัราการจ่ายสารเคมีแต่ละชนิดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุของ SCADA ซงึจะทํา
ควบคมุการสบูจ่ายสารเคมีในกระบวนการผลิตให้ได้อตัราส่วนทีเหมาะสมตามอตัราการไหลของนําดบิทีสบูเข้ามาทําการผลิต 



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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 บริษัทฯ ทําการเลือกซือวัตถุดิบจากผู้ จําหน่ายหลากหลาย โดยการเลือกซือจากผู้ผลิตทีมีคุณภาพของสินค้าตาม
มาตรฐานและได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบตัิการทางเคมีของบริษัทฯ และมีความสามารถในการจดัส่งและการสํารองได้ตาม
ความต้องการของบริษัทฯ อย่างทว่งที และมีราคาตําทีสดุ  

 ทีผ่านมา ในการจัดซือสารเคมีแต่ละชนิด บริษัทฯ จดัซือจากผู้ จัดจําหน่ายสารเคมีเพียงรายเดียว ทงันี บริษัทฯ ได้
พิจารณาแล้วว่าลกัษณะผลิตภณัฑ์ของผู้จัดจําหน่ายรายนนัๆ เหมาะสมกบัการใช้งานในกระบวนการผลิต และผู้ จดัจําหน่าย
รายนนัสามารถจดัส่งวตัถดุบิให้บริษัทฯ ได้เพียงพอกบัความต้องการและตรงตอ่เวลา 

 เนืองจากสารส้มเป็นสารเคมีหลกัทีใช้ในการผลิตนําประปา ปริมาณการจดัซือสารส้มจึงมีมลูค่าสูงทีสุดในบรรดายอด
จดัซือสารเคมีทงัหมด โดยตงัแตปี่ 2549 บริษัทฯ จดัซอืสารส้มจากบริษัท สยามเฆมี จํากดั ( มหาชน ) เพียงรายเดียว อย่างไรก็
ตาม ผู้จดัจําหน่ายสารส้มในประเทศมีหลายรายด้วยกนัและสารส้มเป็นวตัถุดิบทีไม่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงมากนกั ด้วยเหตนีุ 
หากเกิดกรณีทีไม่สามารถจดัซือจากผู้ จดัจําหน่ายรายดงักล่าวได้ บริษัทฯ สามารถจดัซือสารส้มจากผู้ จดัจําหน่ายรายอืนและ
สามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตนําประปาได้เช่นกนั 

ยอดจัดซอืวัตถุดบิหลักของบริษัทฯ  

วัตถุดิบ 
2554 2555 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

   สารส้มนํา 43.7 51.7 65.6 51.9 45.9 56.5 
   ดา่งทบัทิม 3.4 4.0 5.5 4.3 4.2 5.2 
   คลอรีนเหลว 12.8 15.1 14.6 11.6 12.2 15.0 
   ปนูขาว 2.1 2.5 2.7 2.1 2.0 2.5 
   โพลิเมอร์ 10.4 12.3 16.5 13.0 10.6 13.1 
   ผงถ่านกมัมนัต์ 6.9 8.1 15.4 12.2 1.2 1.5 
สารเคมีหลกั 79.3 93.8 120.3 95.2 76.1 93.7 
อปุกรณ์อะไหล ่ 5.3 6.3 6.1 4.8 5.1 6.3 
ยอดรวม 84.6 100.0 126.4 100 81.2 100 

     ทีมา : บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน)  

(3) ผู้ซอ่มบํารุงและผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

 บริษัทฯ ดําเนินการซ่อมบํารุงอุปกรณ์เบืองต้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ เอง ในกรณีทีระบบผลิต ระบบส่งนํา หรือ
อปุกรณ์เฉพาะด้านเกิดความเสียหายทีต้องมีการซอ่มแซมหรือซอ่มบํารุง ซงึเป็นความสามารถเฉพาะทางเกินกว่าความสามารถ
ของบริษัทฯ หรืองานซ่อมทีบริษัทฯ พิจารณาว่าไม่คุ้มค่าทีจะทําด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจดัให้มีการคดัเลือกผู้ดําเนินการโดยจดั
ให้มีการประมลูเสนอราคา โดยเลือกผู้ เสนอราคาทีเป็นไปตามเงือนไขในเชิงของการซ่อมบํารุง ความสามารถของผู้ รับจ้างและมี
คา่ใช้จ่ายน้อยทีสดุ เป็นเงือนไขหลกัการจดัซอืจดัจ้างของบริษัทฯ  

 



 บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
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(4) คา่อปุกรณ์อะไหล่ 

 บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอุปกรณ์อะไหล่ โดยจดัซือเป็นครังคราวจากผู้จดัจําหน่าย ทงันี การ
พิจารณาเลือกผู้จดัจําหน่ายขนึอยู่กบัลกัษณะสินค้าทีเหมาะสมกบังาน คณุภาพ การให้บริการและราคาทีเหมาะสมเป็นสําคญั 

2.2 ประปาปทุมธานี 

 วตัถดุบิทีสําคญัทีใช้ในการผลิตนําประปามีดงัตอ่ไปนี 

(1) นําดบิ 

 นําดิบทีประปาปทมุธานีใช้ในการผลิตนําประปาคือนําดิบจากแม่นําเจ้าพระยา ประปาปทุมธานีสูบนําเข้าสู่โรงผลิต
นํา ณ ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทงันี ประปาปทุมธานีต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรับสัมปทานประกอบกิจการ
ประปาเป็นจํานวนเงิน 200 บาท โดยต้องจ่ายให้แก่กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ ให้สมัปทาน (ซงึต่อมากระทรวงมหาดไทยได้
โอนอํานาจหน้าทีเกียวกบักิจการประปาไปยงักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม) และเงินทดแทนค่าใช้จ่ายของเจ้า
พนกังานผู้ตรวจการของผู้ให้สมัปทานซงึต้องจ่ายล่วงหน้าเป็นรายปีเป็นจํานวนเงินปีละ 200 บาท โดยประปาปทมุธานีได้ชําระ
เงินทดแทนค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานผู้ตรวจการของผู้ ให้สัมปทานดังกล่าว ล่วงหน้าจนครบจํานวนทีต้องชําร tตลอดอาย ุ                                
สมัปทาน 25 ปี จํานวนทงัสนิ 5,000 บาท เมือเดือนมีนาคม 2543  

(2) สารเคมี 

 สารเคมีหลกัทีประปาปทมุธานี ใช้ในการผลิตนําประปา ได้แก ่

-  สารส้มนํา 

-  คลอรีนเหลว 

-  ปนูขาว 

-  โพลิอีเล็คโตรไลท์ 

ประปาปทมุธานีไม่ใช้ดา่งทบัทมิในกระบวนการผลิตนําประปาเนืองจากคณุลกัษณะของนําดิบทีแตกต่างกนัระหว่าง
นําดบิจากแม่นําทา่จีนและนําดบิจากแม่นําเจ้าพระยา ทงันี นําดิบจากแม่นําท่าจีนประกอบไปด้วยสารเคมีบางชนิดทีทําให้นํามี
สี และดา่งทบัทมิช่วยกําจดัสารเคมีทีก่อให้เกิดสีดงักล่าว 

ประปาปทมุธานีใช้ระบบควบคมุคณุภาพเพือคํานวณหาปริมาณและสดัส่วนของสารเคมีทีเหมาะสมกบัคณุภาพของ
นําดบิในขณะนนัสําหรับการผลิตนําประปา โดยการนํานําดบิมาผ่านระบบ Jar Test เช่นเดียวกนั 

อนึง ในการจัดซือสารเคมีแต่ละชนิด ประปาปทุมธานีจัดซือจากผู้ จัดจําหน่ายสารเคมีเพียงรายเดียวเช่นเดียวกับ
บริษัทฯ 

เช่นเดียวกบับริษัทฯ ปริมาณการจดัซอืสารส้มนําจงึมีมลูคา่สงูทีสดุในบรรดายอดจดัซือสารเคมีทงัหมด โดยตงัแตปี่ 
2547 ประปาปทมุธานีจดัซอืสารส้มนําจากบริษัท สยามเฆมี จํากดั ( มหาชน ) เพียงรายเดียว  
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ยอดจดัซือวตัถดุบิหลกัของประปาปทมุธานี  

วัตถุดิบ 

  

2554 2555 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สารส้มนํา 28.82 65.50 31.43 67.70 32.74 63.34 

คลอรีนเหลว 6.04 13.73 5.23 11.26 7.15 13.83 

ปนูขาว 0.77 1.75 0.41 0.88 0.31 0.60 

โพลิเมอร์ 7.12 16.18 8.13 17.51 9.01 17.43 

สารเคมีหลกั 42.72 97.16 45.20 97.35 49.21 95.20 

อปุกรณ์อะไหล ่ 1.25 2.84 1.23 2.65 2.48 4.80 

ยอดรวม 44.00 100.00 46.43 100 51.69 100 

ทีมา : บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

(3) ผู้ซอ่มบํารุงและผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

ประปทมุธานีดําเนินการซ่อมบํารุงอุปกรณ์เบืองต้นโดยบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชันส์ จํากดั ในกรณีทีระบบผลิต 
ระบบส่งนํา หรืออุปกรณ์เฉพาะด้านเกิดความเสียหายทีต้องมีการซ่อมแซม ซ่อมบํารุง หรือก่อสร้างเพิมเติม ซึงเป็น
ความสามารถเฉพาะทางเกินกว่าความสามารถของไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชนัส์ หรืองานซ่อมทีประปาปทมุธานีและ 
ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชันส์ พิจารณาแล้วว่าไม่คุ้มค่าทีจะทําด้วยตนเอง ประปาปทุมธานีและไทยวอเตอร์ โอเปอร์
เรชนัส์ จะเลือกผู้ รับจ้างตามลกัษณะของงานและความสามารถของผู้ รับจ้าง โดยคํานงึถงึคา่ใช้จ่ายทีเหมาะสมด้วย  

(4) คา่อปุกรณ์อะไหล่ 

ประปาปทุมธานีเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอุปกรณ์อะไหล่ โดยจัดซือเป็นครังคราวจากผู้จัดจําหน่าย
เช่นเดียวกบับริษัทฯ ทงันี การพิจารณาเลือกผู้ จดัจําหน่ายขนึอยู่กบัลกัษณะสินค้าทีเหมาะสมกับงาน คุณภาพ การให้บริการ
และราคาทีเหมาะสมเป็นสําคญัเช่นกนั 
 

2.4 ผลกระทบต่อสงิแวดล้อม 

1)    บริษัทฯ  

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัถงึการรักษาสภาพแวดล้อมทีดี อย่างไรก็ตามจากกระบวนการผลิตนําประปาของบริษัทฯ ทํา
ให้เกิดตะกอนจากการผลิต ซึงตะกอนดงักล่าวจะถูกส่งไปยังกระบวนการรีดตะกอนโดยการผสมโพลิอีเล็คโตรไลท์ลงไปทําให้
ตะกอนจบัตวักนัก่อนทีจะถูกนําไปทงิในทีทีได้จดัเตรียมไว้ของบริษัทฯ ส่วนนําทีได้จากการรีดจะถูกนํากลบัเข้าไปในระบบใหม่
เพือผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นนําประปาอีกครังตามกระบวนการแบบ Zero Dischargeโดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบ
กากตะกอนเป็นประจําทกุปีอย่างตอ่เนืองโดยห้องปฏิบตักิารทีได้การรับรองมาตรฐาน 
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 ในส่วนของกากสารเคมีทีเกิดจากนําล้างจากห้องทดลอง ทีผ่านมา บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัทรับบําบดัสารเคมีที
ได้รับอนญุาตรับไปกําจดัเป็นครังๆ ไป ประมาณปีละ 1 ครัง โดยไม่เคยมีการทําสญัญาว่าจ้าง ทงันี ปริมาณกากสารเคมีทีต้อง
บําบดัตอ่ปีมีปริมาณน้อยมาก 

 นอกจากนีบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกียวข้องกบัสิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  และยงัมีการสนับสนนุและให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานดูแลสิงแวดล้อมของภาครัฐและภาคท้องถิน ได้แก่ สํานักงานสิงแวดล้อมภาค 5 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม จ. นครปฐม ชมรมเรารักแม่นําทา่จีน โดยการร่วมหารือและสนบัสนนุการดําเนินการพฒันา
แบบยงัยืนในการอนุรักษ์คณุภาพของแม่นําท่าจีนให้มีคุณภาพดี เพือทีจะทําให้แหล่งนําและชุมชนมีสภาพแวดล้อมทีดีต่อไป 
ส่งผลให้บริษัทฯ มีแหล่งนําดบิสําหรับการผลิตทีมีคณุภาพตลอดไป  

 อนงึ ทีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทและ/หรือ ถกูฟ้องร้องใดๆ เกียวกบัเรืองสิงแวดล้อม  

2)   ประปาปทุมธานี 

 ประปาปทุมธานีตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม  กระบวนการผลิตนําประปาของ  
ประปาปทุมธานีมีลักษณะเป็นแบบ Zero Discharge คือตลอดกระบวนการผลิตนนั ไม่มีการปล่อยนํากลบัลงสู่แหล่งนําดิบ 
ทงันีนําทีเหลือจากการแยกตะกอนดนิออกจะถกูนําย้อนกลบัไปยงักระบวนการผลิตใหม่ 

 จากการวิเคราะห์ของบริษัท บริหารและพฒันาเพือการอนุรักษ์สิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) (GENCO) เมือปลายปี 
2542 พบว่าตะกอนดินจากกระบวนการผลิตนําประปา ไม่มีสารมีพิษทีก่อให้เกิดอันตรายแก่สิงแวดล้อมเจือปน ทังนี  
ประปาปทุมธานียกตะกอนดินทีเกิดขึนให้แก่บุคคลภายนอกทีต้องการไปถมทีดินโดยไม่คิดค่าตะกอนดินหรือค่าใช้จ่ายใดๆ
ทงัสนิ 

 สําหรับสารเคมีทีหลงเหลือจากการล้างถงัเก็บ ถงัเตรียมสารเคมี และนําจากห้องทดลอง ในอดีต ประปาปทมุธานีเคย
ทําสญัญาปีต่อปีว่าจ้าง GENCO ให้ทําการกําจัดสารเคมีดงักล่าว โดยทีผ่านมา ประปาปทมุธานีส่งกากสารเคมีให้ GENCO 

บําบดัประมาณปีละ 1 ครัง ปริมาณไม่เกินปีละ 5 ตนั อย่างไรก็ตาม เมือสญัญาครังสุดท้ายสินสุดลงเมือปลายปี 2549 ประปา
ปทมุธานีไม่ได้ทําสญัญาปีตอ่ปีกบั GENCO อีก 

 อนงึ ทีผ่านมาประปาปทมุธานีไม่เคยมีข้อพิพาทเรืองสิงแวดล้อมกบัหน่วยงานหรือเอกชนรายใดเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


