๑๑๒
ข้ อบังคับการประปาส่ วนภูมภิ าค
ว่ าด้ วยการกําหนดราคาจําหน่ ายนํา! ประปา
พ.ศ. ๒๕๒๔
----------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี เ มื$ อ วัน ที$ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๔
คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค วางข้ อบังคับไว้ ดงั ต่อไปนี "
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี "เรี ยกว่า “ข้ อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้ วยการกําหนดราคา
จําหน่ายนํ "าประปา พ.ศ. ๒๕๒๔”
ข้ อ ๒ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี "ตังแต่
" วนั ที$ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๔ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ บรรดาข้ อบังคับระเบียบ คําสัง$ หรื อสัญญาใดที$ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี "หรื อ
ซึง$ กําหนดไว้ แล้ วในข้ อบังคับนี " ให้ ใช้ ข้อบังคับนี "แทน
๑
ข้ อ ๔ ให้ กําหนดราคาจําหน่ายนํา" ประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามตาราง
อัตราค่านํ "าประปาท้ ายข้ อบังคับดังต่อไปนี "
๔.๑ ตารางหมายเลข ๑ อัต ราค่ า นํ า" ประปาพื น" ที$ เ อกชนร่ ว มลงทุน และ
พื "นที$จงั หวัดชลบุรี
๔.๒ ตารางหมายเลข ๒ อัตราค่านํ า" ประปาการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ภูเก็ต สาขาเกาะสมุย และสาขาเกาะพะงัน
๔.๓ ตารางหมายเลข ๓ อัต ราค่ า นํ า" ประปาการส่ ว นภูมิ ภ าคสาขาอื$ น
(ทัว$ ประเทศ)
การจัด ประเภทผู้ใ ช้ นํ า" และการเปลี$ ย นประเภทผู้ใ ช้ นํ า" ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บที$
การประปาส่วนภูมิภาคกําหนด

๑

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๒๐ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๑๓
๒

ข้ อ ๕ (ยกเลิก)
ข้ อ ๖ ในกรณี ที$ก ารประปาส่ว นภูมิ ภาค ไม่ส ามารถจ่ ายนํ า" ประปาให้ แก่ ผ้ ูใช้ นํ า"
เป็ นเวลาติดต่อกันถึงสามสิบวัน ให้ งดเก็บค่านํ "าสําหรับระยะเวลาที$ไม่สามารถจ่ายนํ "าได้
ข้ อ ๗ ให้ การประปาส่วนภูมิ ภ าค มี อํา นาจลดราคาจํ าหน่า ยนํ า" ประปาในอัต รา
หนึง$ ในสามของอัตราตามข้ อ ๔ ให้ แก่
(๑) ทหารผ่ า นศึก ซึ$ง ไปร่ ว มรบกับ สหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี แ ละ
ครอบครัว ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที$ ๗ สิงหาคม ๒๔๙๖ และวันที$ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐
(๒) ทหารผ่านศึกซึง$ ไปร่ วมรบกับสหประชาชาติ ณ สาธารณรัฐเวียดนามใต้
และครอบครัว ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที$ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๑
(๓) ผู้ไ ด้ รั บ พระราชทานเหรี ย ญชัย สมรภูมิ ซึ$ง มี บัต รรั บรองของรั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม และบัตรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
๓
(๔) (ยกเลิก)
ข้ อ ๘ ในกรณี ที$ มี เ หตุ พิ เ ศษ ซึ$ ง สมควรจะลดราคาจํ า หน่ า ยนํ า" ประปาให้ แก่
ส่วนราชการ หรื อบุคคลหนึง$ บุคคลใด ให้ นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายๆ ไป
ประกาศ ณ วันที$ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
จํารูญ ปิ ยมั ปุตระ
(นายจํารูญ ปิ ยมั ปุตระ)
ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค

(คืออัตราขันตํ
" $า) ได้ กําหนดซํ "ากับข้ อ ๑๓ แห่งข้ อบังคับ กปภ. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื$อนไข
ในการใช้ นํา" ประปา และอัตราค่าบริ การ พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้ แก้ ไขใหม่โดยข้ อบังคับดังกล่าวฉบับที$ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๕
โดยเรี ยกว่า อัตราค่าบริ การทั$วไป และข้ อ ๒ วรรคสองแห่งข้ อบังคับฯ เงื$อนไขในการใช้ นํา" ประปาและอัตราค่าบริ การ
พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึง$ เพิ$มเติมโดยข้ อบังคับดังกล่าวฉบับที$ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๕ กําหนดไว้ วา่
“บรรดาข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง$ หรื อสัญญาใด ที$ขัดหรื อแย้ งกับข้ อบังคับนีห" รื อที$กําหนดไว้ แล้ วใน
ข้ อบังคับนี " ให้ ใช้ ระเบียบนี "แทน”
ดังนัน" ข้ อ ๕ แห่งข้ อบังคับ กปภ. ว่าด้ วยการกําหนดราคาจําหน่ายนํ "าประปา พ.ศ. ๒๕๒๔ จึงถูกยกเลิกไป
๒

๑๑๔

(แนบท้ ายข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๒๑ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑๑๕

(แนบท้ ายข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๒๑ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑๑๖

(แนบท้ ายข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๒๑ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

