
1 / 6 เวบไซด์ กปภ.ภาษาไทย (ไตรมาส)

กิจกรรม กำลลังงผลิัตสงงสดด แหล่ังนำำลดิบท่ีใใชช รลคลค่ลนำำล กลรประกงน ปริมลณนำำลรงบซ้ืำอเฉล่ัใย กลรดำลเนินงลน

ในกลรผลิัตนำำลประปล กลรซ้ืำอนำำลขังำนตำใล

   (Build-Own-Operate-Transfer)
288,000 12.53 288,000

       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี  เป็นการใช้น้ำาผิิวดิน 367,740
70,000  ทดแทนน้ำาบาดาล โดย 12.53 70,000

 ยกเลิกบ่อบาดาลทัำงหมด

    ระยะเวลาสัญญา ตัำงแต่วันที่บริษัทฯ ส่งมอบน้ำาได้ 

14,400 13.928 6,450 12,802
       การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์   

37,200 12.690 27,000 38,445
       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา  

  จัดการและพัฒนา
  ทรัพยากรน้ำาภาค
  ตะวันออก
  (EAST WATER)  

รลยงลนผลักลรดำลเนินงลนใหชเอกชนร่วมลังทีดนในกิจกลรขัอง กปภ. ขัชอมงลัประจำลไตรมลส 3/2559 (เมษลยน – มิถดนลยน 2559)

(ลับ.ม./วงน) (บลที/ลับ.ม.) (ลับ.ม./วงน)

ไม่รวม VAT (ลับ.ม./วงน)
1. กลรใหชเอกชนร่วมลังทีดนรงปแบบ BOOT

1.1 งานให้เอกชนผิลิตน้ำาประปาเพ่่อขายให้แก่  -แม่น้ำาเจ้าพระยา  -  กปภ.ลงนามในสัญญากบั บจก.ประปาปทุมธานี
(สัญญาเดมิ) (สัญญาเดมิ)     เม่่อวันที่  31 ส.ค. 2538 และไดเ้ริม่ซ่ำอขายน้ำาประปา

        และสาขารงัสิต      จ. ปทมุธานี      เม่่อวันที่  15  ต.ค. 2541   ต่อมา กปภ.และบริษัทฯ 
  -  วงเงินลงทุนสัญญาเดมิ  4,337 ล้านบาท (สัญญาใหม่) (สัญญาใหม่)     ไดล้งนามในสัญญาเพ่ิมเตมิ เม่่อวันที่ 15 ก.ย.2549
  -  วงเงินลงทุนสัญญาใหม่    775  ล้านบาท     ซึ่ง กปภ. รับซ่ำอน้ำาประปาจากบริษัทฯ  อีกจ้านวน 

    70,000 ลบ.ม./วัน เพ่่อส่งน้ำาไปยงัสถานีจ่ายน้ำาประปารังสิต

    จนถงึวันที ่ 14 ต.ค.2566  โดยบริษัทฯ ก่อสร้างระบบผิลิต
    น้ำาประปาเพ่ิมเตมิ   วงเงินลงทุน  775 ล้านบาท และ
     เริ่มส่งน้ำาประปาให ้กปภ. จ้านวน 20,000 ลบ.ม./วัน 
     ในช่วงแรกกอ่น ตัำงแตเ่ด่อน ม.ค.2550   บริษัทฯ ได้ก่อสร้าง
     ระบบผิลิตน้ำาประปาแล้วเสรจ็ไดค้รบจ้านวน  70,000 ลบ.ม/วัน
     เม่่อวันที ่1 ส.ค.2551
 -   ตัำงแตวั่นที่ 1 ส.ค. 2553 – 31 ก.ค. 2559 การประกันการซ่ำอน้ำาขัำนต้่า  
     ตามสัญญาใหม่ เท่ากับ 70,000 ลบ.ม./วัน

1.2 งานให้เอกชนผิลิตน้ำาประปาเพ่่อขายให้แก่  -แม่น้ำาปิง  -  กปภ.ลงนามในสัญญากบั บจก.ประปานครสวรรค ์ 
 -แม่น้ำาเจ้าพระยา     เม่่อวันที่  7 พ.ย. 2543  และบริษัทฯ ได้รบัมอบระบบผิลิตเดมิ

       จ. นครสวรรค ์     ของ กปภ.ไปปรบัปรงุและด้าเนินการแทน กปภ.
       ระยะเวลาสัญญา  25 ปี     ตัำงแต่วันที่  6 มี.ค. 2544 และไดเ้ริ่มซ่ำอขายน้ำาประปา
      วงเงินลงทุน  260 ล้านบาท     เม่่อวันที่  1 มี.ค. 2546  

1.3 งานให้เอกชนผิลิตน้ำาประปาเพ่่อขายให้แก่  -คลองท่าไข่  -  กปภ.ลงนามในสัญญากบั บจก.ประปาฉะเชิงเทรา 
 -ซ่ำอน้ำาดบิจาก บมจ.  (1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60)     เม่่อวันที่  9 พ.ย. 2543 และบรษัิทฯ ไดร้ับมอบระบบผิลิต

       จ. ฉะเชิงเทรา      น้ำาประปาเดิมของ กปภ.ไปปรบัปรงุ และด้าเนินการแทน
       ระยะเวลาสัญญา  25 ปี     ตัำงแต่วันที่   8 มี.ค. 2544  และเริม่ซ่ำอขายน้ำาประปา
       วงเงินลงทุน  654 ล้านบาท     เม่่อวันที่  1 เม.ย. 2546



2 / 6 เวบไซด์ กปภ.ภาษาไทย (ไตรมาส)

กิจกรรม กำลลังงผลิัตสงงสดด แหล่ังนำำลดิบท่ีใใชช รลคลค่ลนำำล กลรประกงน ปริมลณนำำลรงบซ้ืำอเฉล่ัใย กลรดำลเนินงลน

ในกลรผลิัตนำำลประปล กลรซ้ืำอนำำลขังำนตำใล

43,200 12.017 27,000 35,097
      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง    นุชิต

                       

   (Build-Own-Operate)
36,000 25.61 35,400 36,215 

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี และ 

14.23 16,000 17,262 

ปริมาณน้ำาซ่ำอขัำนต้่าในแต่

  
53.12 12,000 10,692 

  หาดกะตะ กะรน
ปริมาณน้ำาซ่ำอขัำนต้่าในแต่     ที่ผิลิตจากระบบประปาผิิวดินในปริมาณน้ำาซ่ำอขัำนต้่า

รลยงลนผลักลรดำลเนินงลนใหชเอกชนร่วมลังทีดนในกิจกลรขัอง กปภ. ขัชอมงลัประจำลไตรมลส 3/2559 (เมษลยน – มิถดนลยน 2559)

(ลับ.ม./วงน) (บลที/ลับ.ม.) (ลับ.ม./วงน)

ไม่รวม VAT (ลับ.ม./วงน)
1.4 งานให้เอกชนผิลิตน้ำาประปาเพ่่อขายให้แก่  -คลองพระองค์เจ้าไชยา  -  กปภ.ลงนามในสัญญา กับ บจก. ประปาบางปะกง 

 (1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60)     เม่่อวันที่  9 พ.ย. 2543 และบรษัิท ไดร้ับมอบระบบผิลิต
      จ.ฉะเชิงเทรา       น้ำาประปาเดิมของ กปภ.ไปปรบัปรงุ และด้าเนินการแทน
      ระยะเวลาสัญญา  25 ปี     กปภ.ตัำงแต่วันที่  8 มี.ค. 2544 และได้เริ่มซ่ำอขายน้ำาประปา
      วงเงินลงทุน   383 ล้านบาท     เม่่อวันที่  1 เม.ย. 2546

2. กลรใหชเอกชนร่วมลังทีดนรงปแบบ BOO

2.1 งานให้เอกชนผิลิตน้ำาประปาเพ่่อขายให้แก่  -แม่น้ำาแม่กลอง  -  กปภ.ลงนามในสัญญากบั บจก. เอ็กคอมธารา 
    เม่่อวันที่   23 มิ.ย. 2542  และได้เริ่มซ่ำอขายน้ำาประปา 

      สาขาสมุทรสงคราม     จ.ราชบุร ี และ     เม่่อวันที่   7 เม.ย. 2544 
      จ. สมุทรสงคราม   
      ระยะเวลาสัญญา  30  ปี
      วงเงินลงทุน   781  ล้านบาท

2.2 งานให้เอกชนผิลิตน้ำาประปาเพ่่อขายให้แก่ น้ำาผิิวดิน =16,000  -ขุมเหม่องกระทู้  -  กปภ.ลงนามในสัญญากบั บจก. รีไควร์  คอนสตรคัชั่น
      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  จ. ภูเก็ต  -ขุมเหม่องเข้งหงวน (กปภ.มีสิทธริับซ่ำอน้ำาต้่ากว่า     เม่่อวันที่  28  ต.ค. 2542 และไดเ้ริ่มซ่ำอขายน้ำาประปา
      ระยะเวลาสัญญา  25  ปี     เม่่อวันที่  15 ธ.ค. 2543 ต่อมา บรษัิท ไดเ้ปล่ียนช่่อเป็น 
      วงเงินลงทุน  690  ล้านบาท ละวันได้ไม่เกิน 10%)     บจก.อาร์.อี.คิว.วอเตอร ์เซอร์วิสเซส เม่่อวันที่  8 เม.ย. 2546

น้ำา RO=12,000  -น้ำาทะเลบริเวณหาดป่าตอง  -  กปภ. และบรษัิทฯ ไดล้งนามในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม
(กปภ.มีสิทธริับซ่ำอน้ำาต้่ากว่า     เลขที่ 54/2548 ลงวันที่ 27 ธ.ค 2548 โดย กปภ.รับซ่ำอน้ำาประปา

ละวันได้ไม่เกิน 10%)     โดยรวม 16,000 ลบ.ม./วัน และรับซ่ำอน้ำาประปาที่ผิลิตจาก
    น้ำาทะเลโดยระบบ รีเวอรส์ออสโมซิส (RO) อีก 12,000 ลบ.ม./วัน
    และไดข้ยายเวลาสัญญาจากเดิม 10 ปี เป็น 25 ปี 
    โดยมีวงเงินลงทุน เพ่ิมขึำน จากเดมิ  73 ล้านบาท เป็น 
    690 ล้านบาท  และไดเ้ริม่ซ่ำอขายน้ำาประปาตามสัญญา
    แก้ไขเพ่ิมเตมิ   เม่่อวันที่ 30 ธ.ค. 2549



3 / 6 เวบไซด์ กปภ.ภาษาไทย (ไตรมาส)

กิจกรรม กำลลังงผลิัตสงงสดด แหล่ังนำำลดิบท่ีใใชช รลคลค่ลนำำล กลรประกงน ปริมลณนำำลรงบซ้ืำอเฉล่ัใย กลรดำลเนินงลน

ในกลรผลิัตนำำลประปล กลรซ้ืำอนำำลขังำนตำใล

13.70 3,000 3,620 

 

11.68 2,000 2,079 

320,000 28.269482 300,000 300,000 
       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย  เป็นการใช้น้ำาผิิวดิน
       สาขาสามพราน และสาขาสมุทรสาคร  ทดแทนน้ำาบาดาล โดย

 ยกเลิกบ่อบาดาลทัำงหมด 11.99 54,000 94,666 
    โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน

    นับตัำงแต่วันที่ลงนามในสัญญา และมีการปรับค่าน้ำา เม่่อครบรอบปี 
    ขณะนีำ บริษัทฯ  ได้ก่อสร้างระบบผิลิตน้ำาประปาเพ่ิมเติมแล้วเสร็จ

รลยงลนผลักลรดำลเนินงลนใหชเอกชนร่วมลังทีดนในกิจกลรขัอง กปภ. ขัชอมงลัประจำลไตรมลส 3/2559 (เมษลยน – มิถดนลยน 2559)

(ลับ.ม./วงน) (บลที/ลับ.ม.) (ลับ.ม./วงน)

ไม่รวม VAT (ลับ.ม./วงน)
2.2.1 งานใหเ้อกชนผิลิตน้ำาประปาเพ่่อขายใหแ้ก่ น้ำาผิิวดนิ =5,500  -ขุมเหม่องเจ้าฟ้า  -  กปภ.ลงนามในสัญญากบั บจก. อาควา โฟร์
        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  จ. ภูเกต็ (ราคาคงที่ตลอด 5 ปี)     เม่่อวันที่  23 ม.ค. 2555 และไดเ้ริ่มซ่ำอขายน้ำาประปา
        ระยะเวลาสัญญา  5  ปี     เม่่อวันที่  21 ก.ค. 2555
        วงเงินลงทุน  33  ล้านบาท

2.2.2 งานใหเ้อกชนผิลิตน้ำาประปาเพ่่อขายใหแ้ก่ น้ำาผิิวดิน =24,000  - ขุมเหม่องบ้านบางเทา  -  กปภ.ลงนามในสัญญากบั บ.ไทย วอเตอรเ์วิร์ค เทคโนโลยี จ้ากัด
        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  จ. ภูเกต็ (ราคาคงที่ตลอด 5 ปี)     เม่่อวันที่  7 พ.ค. 2558 และไดเ้ริ่มซ่ำอขายน้ำาประปา
        ระยะเวลาสัญญา  5  ปี     เม่่อวันที่  1 ก.ค. 2558
        วงเงินลงทุน  35.8  ล้านบาท

2.3 งานให้เอกชนผิลิตน้ำาประปาเพ่่อขายให้แก่  -แม่น้ำาทา่จีน  -  กปภ.ลงนามในสัญญากบั  บจก. วีเคซีเอส (ประเทศไทย)
    เม่่อวันที่  21 ก.ย. 2543    ตอ่มาเปล่ียนช่่อเป็น  
    บจก.น้ำาประปาไทย  เม่่อวันที่  22 ก.พ. 2544

       จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร      และไดเ้ริ่มซ่ำอขายน้ำาประปาเม่่อวันที่  21 ก.ค. 2547 
       ระยะเวลาสัญญา  30 ปี (ซ่ำอน้ำาประปาตามสัญญา
       วงเงินลงทุน   8,375 ล้านบาท แก้ไขเพ่ิมเติม)      กับกระทรวงพาณิชย์ เม่่อวันที่ 6 ก.ค.2549

 -   ตอ่มา กปภ.และบรษัิทฯ ไดล้งนามในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเตมิ    
    เม่่อวันที่ 29 ธ.ค 2551  โดย กปภ.รับซ่ำอน้ำาประปาเพ่ิม
    ในปริมาณน้ำาซ่ำอขัำนต้่า 9,000 ลบ.ม./วัน ในปีที่  1  และปรับ
   ปรมิาณน้ำาซ่ำอขัำนต้่าขึำนทุกรอบปีจนครบ 54,000 ลบ.ม./วัน 
    ในรอบปีที ่6 และคงปริมาณน้ำาซ่ำอขัำนต้่า 54,000 ลบ.ม./วัน ตลอด
    ระยะเวลาตามสัญญาเดมิ โดยมีอัตรา 10.52  บาท/ลบ.ม. 

    และสามารถส่งน้ำาให้ กปภ. ในวันที่ 1 กันยายน 2553
 - บ.น้ำาประปาไทย จ้ากัด (มหาชน) ไดเ้ปล่ียนช่่อเป็น บ.ทีทีดบับลิว 
   จ้ากัด (มหาชน) เม่่อวันที่ 18 มีนาคม 2557



4 / 6 เวบไซด์ กปภ.ภาษาไทย (ไตรมาส)

กิจกรรม กำลลังงผลิัตสงงสดด แหล่ังนำำลดิบท่ีใใชช รลคลค่ลนำำล กลรประกงน ปริมลณนำำลรงบซ้ืำอเฉล่ัใย กลรดำลเนินงลน

ในกลรผลิัตนำำลประปล กลรซ้ืำอนำำลขังำนตำใล

63.742 2,500 2,814 
       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ประปาจากน้ำาทะเล   พระใหญ่

62.946
Osmosis (RO)

    ของประชาชนในพ่ำนที่ และเม่่อประชาชนมีความเข้าใจ
    และยินยอมให้บริษัทฯ ด้าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

30,000 11.75 10,000 34,810 
       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม  และ     วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์    เม่่อวันที่  

รลยงลนผลักลรดำลเนินงลนใหชเอกชนร่วมลังทีดนในกิจกลรขัอง กปภ. ขัชอมงลัประจำลไตรมลส 3/2559 (เมษลยน – มิถดนลยน 2559)

(ลับ.ม./วงน) (บลที/ลับ.ม.) (ลับ.ม./วงน)

ไม่รวม VAT (ลับ.ม./วงน)
2.4 งานให้เอกชนผิลิตน้ำาประปาเพ่่อขายให้แก่  - ก่อสรา้งระบบ   -น้ำาทะเลบริเวณอ่าว  -  กปภ.ลงนามในสัญญากบั EAST WATER 

 (12 พ.ค. 58 – 11 พ.ค. 59) (บวก ลบ ไม่เกนิ 10%)     เม่่อวันที่   7  ก.ค. 2547   โดยบรษัิทฯ ก่อสรา้ง
       จ. สุราษฎร์ธานี  โดยวิธี Reverse     ระบบผิลิตน้ำาประปาแบบ  RO และส่งน้ำาให้ กปภ.
       ระยะเวลาสัญญา  15 ปี  (12 พ.ค. 59 – 11 พ.ค. 60)     ภายใน  260 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
       วงเงินลงทุน  138  ล้านบาท ขนาด 3,000     คอ่ตัำงแต่วันที่  24 มี.ค. 2548 เป็นตน้ไป

 -  เน่่องจากเริม่แรก บรษัิทฯ ประสบปัญหาการคัดค้าน

    สมบูรณ์  กปภ. และบรษัิทฯ จึงก้าหนดวันเริ่ม
    ซ่ำอขายน้ำาประปา เป็นวันที ่12 พ.ค. 2548

2.5 งานให้เอกชนผิลิตน้ำาประปาเพ่่อขายให้แก่  -น้ำาธรรมชาตใินบ่อดนิ  -  กปภ.ลงนามในสัญญากบั บจก. อินดัสเตรยีล
  บรเิวณ อ.พานทอง (ประมาณ)

       สาขาบ้านบึง     จ. ชลบุรี   จ.ชลบุรี     10  ก.ย. 2547  และไดเ้ริม่ซ่ำอขายน้ำาประปา
       ระยะเวลาสัญญา   15 ปี  -เข่่อนสียัด     เม่่อวันที่  5 ม.ค 2548  
       วงเงินลงทุน  200  ล้านบาท



5 / 6 เวบไซด์ กปภ.ภาษาไทย (ไตรมาส)

กิจกรรม กำลลังงผลิัตสงงสดด แหล่ังนำำลดิบท่ีใใชช รลคลค่ลนำำล กลรประกงน ปริมลณนำำลรงบซ้ืำอเฉล่ัใย กลรดำลเนินงลน

ในกลรผลิัตนำำลประปล กลรซ้ืำอนำำลขังำนตำใล

31,200 บริษัทฯ จ้าหน่ายน้ำา บริษัท จ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนประจ้าเด่อน 
   EAST WATER แก่ประชาชนในพ่ำนที่

บริการของส้านักงาน ของรายได้จากการ
ประปาสัตหีบและพัทยา จ้าหน่ายน้ำาประปา

บวกค่าบริการรายเด่อน

ที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บ
จาก ประชาชนผู้ิใช้น้ำา

    เขาหมอน และวางท่อจ่ายน้ำาจากระบบประปาสัตหีบ
 ของรายได้ ที่บริษัทฯ

    ที่ประสบปัญหาน้ำาประปาไม่เพียงพอกับความต้องการ
ส้าหรับการจ่ายน้ำาให้
ส้านักงานประปาพัทยา     วันเริ่มส่งน้ำาประปา ให้ส้านักงานประปาพัทยา 
โดยบริษัทฯ จะประกันผิล
ตอบแทนรายปีขัำนต้่าให้ 

รวมเป็นเงิน ไม่น้อยกว่า

15,972 16.9993 18,000

      วงเงินลงทุนในการส่งน้ำาไปขายการประปา

     

รลยงลนผลักลรดำลเนินงลนใหชเอกชนร่วมลังทีดนในกิจกลรขัอง กปภ. ขัชอมงลัประจำลไตรมลส 3/2559 (เมษลยน – มิถดนลยน 2559)

(ลับ.ม./วงน) (บลที/ลับ.ม.) (ลับ.ม./วงน)

ไม่รวม VAT (ลับ.ม./วงน)
3. กลรใหชเอกชนเขัชลร่วมงลน รงปแบบ 
   สงญญลเช่ลบริหลร (Lease Contract)
3.1 งานให้เอกชนเช่าบริหารระบบประปาสัตหีบ  - น้ำาดบิจาก  -  กปภ.ลงนามในสัญญากบั  EAST WATER
       จ. ชลบุรี ให้ กปภ. ในอัตรา 7% เม.ย. - มิ.ย.  2559 รวม     เม่่อวันที่  28  ก.ค. 2543   มีก้าหนดระยะเวลา
       ระยะเวลาสัญญา   30  ปี  = 2,500,479.59 บาท (รวม VAT)     เช่าบริหาร 10 ปี  โดย กปภ. ได้ส่งมอบระบบประปา
       วงเงินลงทุนเช่าบรหิารระบบประปาสัตหีบ   45  ล้านบาท     ให้บริษัทฯ ผิลิตน้ำาประปาแทน กปภ. เม่่อวันที่

โดยใช้อัตราค่าน้ำา กปภ.     28  ก.พ. 2544
(ไม่รวมภาษีมูลคา่เพ่ิม)  -  กปภ. และบรษัิทฯ  ไดล้งนามในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเตมิ

    เพ่่อขยายเวลาการเช่าบรหิารระบบประปาสัตหีบจาก  10 ปี
    เป็น  30 ปี และลงทุนก่อสร้างระบบผิลิตน้ำาประปา ที่โรงกรองน้ำา

 และในอัตรา 0.01%
    เพ่่อส่งน้ำาไปยงัส้านักงานประปาพัทยา ของ กปภ.

จะเรยีกเกบ็จาก กปภ.
    ทีเ่พ่ิมสูงขึำนทุกปี  โดย กปภ.และ บรษัิทฯได้ก้าหนด

    ตัำงแต่วันที่ 1 พ.ย.2548 

กปภ. ตลอดอายุสัญญา

156.6 ล้านบาท
3.2 ส่งน้ำาไปขายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา  ที่ ป. พัทยา =  21,065
      จ.ชลบุรี

       ส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา 199  ล้านบาท



6 / 6 เวบไซด์ กปภ.ภาษาไทย (ไตรมาส)

กิจกรรม กำลลังงผลิัตสงงสดด แหล่ังนำำลดิบท่ีใใชช รลคลค่ลนำำล กลรประกงน ปริมลณนำำลรงบซ้ืำอเฉล่ัใย กลรดำลเนินงลน

ในกลรผลิัตนำำลประปล กลรซ้ืำอนำำลขังำนตำใล

   (Build-Transfer-Operate)
86,400 11.562 49,655 59,837 

       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง   ของกรมชลประทาน
  ที่บ้านค่าย

รลยงลนผลักลรดำลเนินงลนใหชเอกชนร่วมลังทีดนในกิจกลรขัอง กปภ. ขัชอมงลัประจำลไตรมลส 3/2559 (เมษลยน – มิถดนลยน 2559)

(ลับ.ม./วงน) (บลที/ลับ.ม.) (ลับ.ม./วงน)

ไม่รวม VAT (ลับ.ม./วงน)
4. กลรใหชเอกชนร่วมลังทีดนรงปแบบ BTO

4.1 งานให้เอกชนผิลิตน้ำาประปาเพ่่อขายให้แก่  -น้ำาดบิที่ฝายน้ำาล้น  -  กปภ.ลงนามในสัญญากบักลุ่มบรษัิท ย ูยู กรุ๊ป
    คอนซอร์เตยีม เม่่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 

       จ.ระยอง     และไดเ้ริ่มซ่ำอขายน้ำาประปาเม่่อวันที่ 12 ก.ค.2549
       ระยะเวลาสัญญา   25 ปี  -น้ำาดบิจาก EAST WATER
       วงเงินลงทุน  593 ล้านบาท


	เม.ย.-มิ.ย.59

