


Mission พันธกิจ

1. สร้างเทคโนโลยีสะอาด และนวัตกรรมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ เพ่ือสร้างความเชื่อ

มั่น เปน็ประโยชนก์ับผูใ้ชใ้นระยะยาว สามารถตรวจสอบคุณภาพงาน เปรียบเทียบกับมาตรฐาน ทั้งในและตา่งประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร และการควบรวมกิจการ เพ่ือการทำงานอย่าง

รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบย้อนกลับได้  มีความชัดเจน โปร่งใส 

3. สร้างความสัมพันธท์ี่ดีกับผูม้ส่ีวนได้เสีย  รับผิดชอบตอ่  ชุมชน  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ให้อยู่ร่วมกันกับโลกอย่างยั่งยืน

Vision วิสัยทัศน ์

เปน็ผูใ้ห้บริการระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ด้วยเทคโนโลยีสะอาด   

ในการพัฒนาชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ให้อยู่ร่วมกันกับโลกอย่างยั่งยืน

Values คา่นิยมองคก์ร

1. F  = Faithful มีความซื่อสัตย์  เชื่อถือได้ 

2. A  = Attitude มีความคิดที่ดี ตอ่ตนเอง และผูอ้ื่น 

3. S  = Standard มีมาตรฐานคุณภาพงานที่ดี  เกณฑ์การตรวจสอบสามารถยอมรับได้เปน็สากล 

4. T  = Teamwork มีการมอบหมายงานอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบได้  ให้ความเคารพกับเพ่ือนร่วมงานทุกระดับชั้น



" INNOVATIVE  FOR  BETTER  LIVING"

CompanyName: NamsaithaiCo.,Ltd. 

Corporate Registration Number in Thailand : 0135551009458  Date of Established: Sep 24th , 2008 

Address: 200/555 Moo 1 Lak Hok,Muang Pathum Thani, Pathum Thani, Thailand 12000 Phone/Mobile:(+66)0848255556, (+66)0866035544, (+66)0814969744   

Foreigner:(+66)0817517454  

E-mail: namsaithai.com@gmail.com  Website: www.namsaithai.com 

Milestone:  

Namsaithai Co., Ltd. has assembled a team of water and waste water treatment expert. We offer innovative packaged and modular water and wastewater treatment 

systems delivering reliable, environmental friendly and high quality treated water. 

Explore and manage water resources using Water Balance and geophysical method that can accurately pinpoint the 

location and quality of groundwater, resulting in efficient water resources development and management  

Supply and install innovative water treatment system that can eliminate the water contaminant thus making the water good 

to be reuse and the by-product biogas is used as an alternative source of energy  with low power consumption, water loss, 

user friendly with follow plan of Financial model 

Supply and install water distribution system for raw water, tap water, waste water with follow plan of pipe networks and 

Hydraulic model 

Company Expertise and Professional Features:

About Us

1. 

2. 

3.



Management Team



" INNOVATIVE  FOR  BETTER  LIVING"

ผลงานความสำเร็จของบริษัท และบุคคลากร



" INNOVATIVE  FOR  BETTER  LIVING"

น้ำใสไทย  เรามาเพ่ือพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีน้ำประปาด่ืมได้



" INNOVATIVE  FOR  BETTER  LIVING"

UV-C Aseptic Sterilization System



" INNOVATIVE  FOR  BETTER  LIVING"

Survey of underground water sources 
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SD: Sand layer (compacted) CL: Clay/moist sediments  
SD/CL: Interbeded sand and clay, 

ชั้นกรวด/ทราย ที่กักเก็บเป็นแหล่งน้ำใต้ดินใต้แม่น้ำ 
สามารถนำมาพัฒนาสู้ภัยแล้งได้ 



กรณีศึกษาหาแหลง่น้ำใตดิ้นเพ่ือประปาชุมชน  
 พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 



" INNOVATIVE  FOR  BETTER  LIVING"

Sulfur dioxide pollution removal system & Oxygen enrichment system for Lead smelter



" INNOVATIVE  FOR  BETTER  LIVING"

Operation and Maintenance Contract (O&M)





ความร่วมมือในการทำธุรกิจ


