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วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้ดาํเนินการ

สงักดัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภมูิภาค

สถานที�จะดําเนินการเฉพาะจงัหวดั

จงัหวดัหนองคาย

อําเภอ
รายละเอียด

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาสว่นภูมภิาคสาขาหนองคาย อ.เมืองหนองคาย-สระใคร 
จ.หนองคาย

เพื�อแก้ปัญหาการขาดแคลนนํ ,าประปาไมเ่พียงพอต่อการอปุโภค-บริโภคของประชาชน ในเขตอําเภอ
เมืองและบริเวณใกล้เคียงให้ทั�วถงึ

เพื�อเพิ�มศกัยภาพของระบบผลตินํ ,าประปา และระบบจ่ายนํ ,าประปาให้ประชาชนทั�วถงึมากยิ�งขึ ,น เพื�อ
รองรับการเจริญเตบิโตทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการท่องเที�ยว

สาระสําคัญ  1. งานก่อสร้างอาคาร
1.1 สถานีสบูนํ ,าดิบ ประกอบด้วยแพสบูนํ ,า และการตดิตั ,งเครื�องสบูนํ ,า
1.2 สถานีผลตินํ ,า ประกอบด้วยอาคารผลตินํ ,า กําลงัการผลติขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. ถงันํ ,าใสขนาด 
6,000 ลบ.ม. โรงเก็บจ่ายสารเคมี โรงสบูนํ ,าแรงสงู หอถงัสงูขนาด 500 ลบ.ม. และอาคารโรงสบูนํ ,า
1.3 สถานีจ่ายนํ ,า ประกอบด้วยถงันํ ,าใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. หอถงัสงู ขนาด 500 ลบ.ม. และอาคารโรง
สบูนํ ,า
2. งานวางท่อ
2.1 ท่อนํ ,าดบิ ระยะทางประมาณ 4,740 ม.
2.2 ท่อสง่นํ ,า-จ่ายนํ ,า ประกอบด้วยงานท่อ ระยะทางประมาณ 73,158 ม. และงานท่อลอดถนน ระยะ
ทางประมาณ 1,376 ม. รวมระยะทางประมาณ 74,534 ม.

เมืองหนองคาย, อําเภอ สระใคร

1.) ระบบนํ ,าดบิ 
 - ก่อสร้างสถานีสบูนํ ,าดิบแห่งใหม ่ในที�ดินกรมชลประทานบริเวณวดัโพธิCหมากจนัทร์ เนื ,อที�ประมาณ    
1 ไร่ โดยก่อสร้างโรงสบูนํ ,าดบิแบบแพลอย พร้อมตดิตั ,งเครื�องสบูนํ ,า และวางท่อส่งนํ ,าดิบ Ø630 มม. 

ระยะทาง 3,507 ม., ท่อเหลก็เหนียว ชนิดบนดนิ Ø600 มม. ระยะทาง 21 ม., ท่อเหลก็เหนียวชนิดใต้ดนิ 

Ø600 มม. ระยะทาง 1,160 ม. และวางท่อลอดถนน ประเภทท่อปลอกเหลก็ขดุวาง ระยะทาง 52ม.

2.) ระบบผลติ
- ก่อสร้างสถานีผลตินํ ,าแห่งใหม่ในที�ดิน กปภ.จดัซื ,อ บริเวณตําบลปะโค เนื ,อที�ประมาณ 100 ไร่ โดย
ก่อสร้างระบบผลติ คสล. ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. ถงันํ ,าใส คสล. ขนาด 6,000 ลบ.ม. โรงเก็บจ่าย
สารเคมี พร้อมติดตั ,งเครื�องจ่ายสารเคมี และเครื�องจ่ายแก็สคลอรีน 

 - ก่อสร้างถงันํ ,าใส คสล. ขนาด 1,500 ลบ.ม. ที�สถานีจ่ายนํ ,าหนองสองห้อง
3.) ระบบจ่ายนํ ,า
3.1 งานก่อสร้างอาคาร 
 - ก่อสร้างสถานีจ่ายนํ ,าแห่งใหม ่ในที�ดนิ กปภ.จดัซื ,อ บริเวณตําบลปะโค เนื ,อที�ประมาณ 100 ไร่ โดย
ก่อสร้าง โรงสบูนํ ,าแรงสงู พร้อมตดิตั ,งเครื�องสบูนํ ,า , หอถงัสงู คสล. ขนาด 500 ลบ.ม.



ขั )นตอนการดาํเนินงาน ประกาศข้อมลูเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดาํเนินการ

ผลผลิต ประชาชนในพื ,นที�มีนํ ,าประปาใช้อย่างทั�วถงึ

ผลลัพธ์

ผลกระทบต่อประชาชนในพื )นที� เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางหลวงชนบท และการสญัจรของประชาชน
ผลกระทบต่อประชาชนทั�วไป ไม่มี

มาตรการป้องกันผลกระทบ

ไม่มี

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ที�มาของเงนิ งบประมาณของหน่วยงาน
สอบถามข้อมูลได้ที� ฝ่ายควบคมุการก่อสร้าง การประปาส่วภมูิภาค สงักดั หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

  - ก่อสร้างสถานีจ่ายนํ ,าแห่งใหม่ ในที�ดินสาธารณประโยชน์บริเวณบ้านสระใคร เนื ,อที�ประมาณ 10 ไร่ 
โดยก่อสร้างถงันํ ,าใส คสล. ขนาด 1,000 ลบ.ม. หอถงัสงู คสล. ขนาด 250 ลบ.ม. โรงสบูนํ ,าแรงสงู 
พร้อมติดตั ,งเครื�องสบูนํ ,า และติดตั ,งเครื�องเสริมแรงดนันํ ,าในท่อ 

3.2 งานวางท่อ
 - วางท่อสง่นํ ,า-จ่ายนํ ,า ขนาด Ø 100-700 มม. ระยะทางรวมประมาณ 74 กม. และท่อลอดถนน ระยะ
ทางรวมประมาณ 1.4 กม. 
4.) อื�น ๆ 
- ก่อสร้างรั ,วอฐิบลอ็ก  ถนน คสล. ประตแูละป้าย  พร้อมถมดินและปรับพื ,นที�ก่อสร้าง ที�สถานีสบูนํ ,าดิบ
แห่งใหม่ ในที�ดินขอใช้เนื ,อที�ประมาณ  1 ไร่
- ก่อสร้างรางระบายตะกอน และสระพกัตะกอน โรงเก็บพสัด ุรั ,วอฐิบลอ็ก รั ,งลวดหนาม ประตแูละป้าย 
ถนน คสล.  ตดิตั ,งระบบไฟฟ้ากําลงั ติดตั ,งระบบควบคมุการทํางานอตัโนมตัิ พร้อมถมดินและปรับพื ,นที�
ก่อสร้าง ที�สถานีผลตินํ ,าแห่งใหม่  เนื ,อที�ประมาณ 100 ไร่

 - ก่อสร้างรั ,วอฐิบลอ็ก  ถนน คสล. ประตแูละป้าย  รั ,วลวดหนาม พร้อมถมดินและปรับพื ,นที�ก่อสร้าง 
และติดตั ,งระบบไฟฟ้าภายในบริเวณสถานี ที�สถานีจ่ายนํ ,าแห่งใหม ่เนื ,อที�ประมาณ  10 ไร่

ประมาณ 2-3 ปี

1. ศกัยภาพการผลตินํ ,า และจ่ายนํ ,าประปาให้ประชาชนทั�วถงึมากยิ�งขึ ,น
2. เพื�อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการท่องเที�ยว
3. เพื�อพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน

- ต่อประชาชนในพื ,นที� 1. ติดตั ,งป้ายลว่งหน้าบริเวณที�จะดําเนินการก่อสร้างวางท่อ
2. ติดตั ,งป้ายเตือนระหว่างการก่อสร้าง (ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
3. กรณีที�ขดุวางท่อผ่านซอย ทางแยก หรือทางเข้าบ้านจะทําการคืนสภาพวนัต่อวนั เพื�อให้รถยนต์
สามารถผ่านเข้า-ออกได้
4. กรณีที�ขดุวางท่อในช่วงถนนที�คบัแคบ จะทําการขดุวางท่อในช่วงกลางคืน และจะทําการคืนสภาพ
ชั�วคราวให้สามารถสญัจรได้ตามปกติ

- ตอ่ประชาชนทั�วไป

386,644,900 บาท (สามร้อยแปดสบิหกล้านหกแสนสี�หมื�นสี�พนัเก้าร้อยบาทถ้วน) ไมร่วมภาษีมลูคา่
เพิ�ม

E-mail : pr@pwa.co.th โทรศพัท์ 02-551-8038 โทรสาร 02-551-8681


