๒๑๘

ประกาศการประปาส่ วนภูมิภาค
เรื# อง การกําหนดราคาจําหน่ ายนํา! ประปาแบบขายส่ ง (Bulk Sale)
-----------------------โดยที$ เ ป็ นการสมควรปรั บลดราคาจําหน่ายนํ า" ประปาแบบขายส่ง (Bulk Sale)
ที$จําหน่ายให้ แก่ผ้ ใู ช้ นํ "ารายใหญ่ ในอัตราที$สอดคล้ องกับโครงสร้ างอัตราค่านํ "าประปา ตามข้ อบังคับ
กปภ. ว่าด้ วยการกําหนดราคาจําหน่ายนํ "าประปา (ฉบับที$ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที$ใช้ บงั คับในปั จจุบนั
อาศัยอํานาจตามความในข้ อ ๘ ของข้ อบังคับ กปภ. ว่าด้ วยการกําหนดราคาจําหน่าย
นํ "าประปา พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกอบมติคณะกรรมการ กปภ. ครัง" ที$ ๑๐/๒๕๔๑ เมื$อวันที$ ๓๑สิงหาคม
๒๕๔๑ และมติคณะกรรมการ กปภ. ครัง" ที$ ๓/๒๕๕๔ เมื$อวันที$ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้วา่ การจึงกําหนด
หลักเกณฑ์เพื$อการดังกล่าว ดังต่อไปนี "
๑. ประกาศนีใ" ห้ มีผ ลใช้ บังคับตัง" แต่วันที$ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ (ค่านํา" ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) เป็ นต้ นไป
๒. ให้ ยกเลิก
๒.๑ ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื$ อง การกําหนดราคาจําหน่ายนํ "าประปา
ในเขตจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร สําหรับประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ ประกาศ
เมื$อวันที$ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗
๒.๒ ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื$ อง การกําหนดราคาจําหน่ายนํ "าประปา
แบบขายส่ง (Bulk Sale) ประกาศเมื$อวันที$ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
๓. ให้ ใ ช้ เ งื$ อ นไขและอัต ราราคาจํ า หน่ า ยนํ า" ประปาแบบขายส่ง (Bulk Sale)
ตามตาราง ๑ และตาราง ๒ ที$แนบท้ ายประกาศนี " กับผู้ใช้ นํ "ารายใหม่และผู้ใช้ นํ "ารายเดิม แล้ วแต่กรณี
โดยให้ ถือประกาศนี "เป็ นส่วนหนึง$ ของสัญญาการใช้ นํ "า
๔. การจําหน่ายนํา" ประปาแบบขายส่งแก่ผ้ ูใช้ นํา" รายใดตามประกาศนี " ให้ ผ้ ูจัดการ
กปภ.สาขา เป็ นผู้พิ จ ารณานํ า เสนอตามสายงานจนถึง ผู้ว่า การอนุมัติ เ ป็ นรายๆ ไป พร้ อมระบุ
รายละเอียดพื "นที$ ระยะเวลาการซื "อขายแบบขายส่ง เหตุผลความจําเป็ นและความคุ้มค่าประกอบด้ วย
ทังนี
" " จนกว่าจะมีประกาศเปลี$ยนแปลงเป็ นประการอืน$
ประกาศ ณ วันที$ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วิเชียร อุดมรัตนะศิลป์
(นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์)
รองผู้วา่ การ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้วา่ การการประปาส่วนภูมิภาค

๒๑๙
ตารางราคาจําหน่ ายนํา! ประปาแบบขายส่ ง (Bulk Sale) ท้ ายประกาศการประปาส่ วนภูมภิ าค
เรื# อง การกําหนดราคาจําหน่ ายนํา! ประปาแบบขายส่ ง ลงวันที# ๘ ธันวาคม๒๕๕๔

ตาราง ๑ราคาขายส่ ง (Bulk Sale) สําหรั บองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ#น (อปท.)
พืน! ที#บริการ

อัตราค่ านํา! (บาท/ลบ.ม.)

เอกชนร่วมลงทุน/จังหวัดชลบุรี

๑๙.๐๐

จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย และเกาะพะงัน

๒๑.๐๐

พื "นที$ทวั$ ไป

๑๕.๐๐

ตาราง ๒ ราคาขายส่ ง (Bulk Sale) สําหรั บผู้ใช้ นํา! ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท# ีมี
การประกันปริมาณซือ! นํา! ขัน! ตํ#า
เอกชนร่ วมลงทุน จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย
และเกาะพะงัน
พืน! ที#บริการ และจังหวัดชลบุรี

พืน! ที#ท# ัวไป

อัตราค่ านํา!
บาท / ลบ.ม.

อัตราค่ านํา!
บาท / ลบ.ม.

อัตราค่ านํา!
บาท / ลบ.ม.

๓,๐๐๑ขึ "นไป

๒๓.๕๐

๒๔.๕๐

๒๐.๕๐

ตังแต่
"
๒๐,๐๐๐ขึ "นไป

๒๓.๐๐

๒๔.๐๐

๒๐.๐๐

ตังแต่
"
๕๐,๐๐๑ขึ "นไป

๒๒.๗๕

๒๓.๗๕

๑๙.๗๕

ตังแต่
"
๙๐,๐๐๑ขึ "นไป

๒๒.๕๐

๒๓.๕๐

๑๙.๕๐

ตังแต่
" ๓๐๐,๐๐๑ขึ "นไป

๒๒.๐๐

๒๓.๐๐

๑๙.๐๐

จํานวนนํา! ที#ใช้
ขัน! ตํ#า (ลบ.ม./เดือน)
ตังแต่
"

๒๒๐
ประกาศการประปาส่ วนภูมภิ าค
เรื# อง การกําหนดราคาจําหน่ ายนํา! ประปาแบบขายส่ ง (Bulk Sale) (เพิ#มเติม)
----------------เนื$องจากได้ เกิดอุทกภัยขึ "นในหลายพื "นที$ทําให้ บริ ษัท ห้ าง ร้ านที$ประสบภัยพิบตั ิได้ รับ
ความเสียหายอย่างหนักเป็ นเหตุทําให้ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาช่วงหนึ$ง
ในการฟื "นฟูกิจการ และเพื$อสนองรั บนโยบายมาตรการแผนฟื "นฟูภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของ
รัฐบาล
ผู้ว่าการ คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ได้ อาศัยอํานาจตามความใน
ข้ อ ๘ของข้ อบังคับ กปภ. ว่าด้ วยการกําหนดราคาจําหน่ายนํา" ประปา พ.ศ. ๒๕๒๔ประกอบมติ
คณะกรรมการ กปภ. ครัง" ที$ ๑๐/๒๕๔๑เมื$อวันที$ ๓๑สิงหาคม ๒๕๔๑และมติคณะกรรมการ กปภ.
ครัง" ที$ ๓/๒๕๕๔เมื$อวันที$ ๙มีนาคม ๒๕๕๔ จึงให้ ขยายเวลาบังคับใช้ ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื$ อง การกําหนดราคาจําหน่ายนํ "าประปาแบบขาย (Bulk Sale) ลงวันที$ ๘ธันวาคม ๒๕๕๔ จากเดิม
วันที$ ๑มกราคม ๒๕๕๕(ค่านํา" ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)เป็ น วันที$ ๑มีนาคม ๒๕๕๕(ค่านํา"
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๕) เป็ นต้ นไปแทน
จึงเรี ยนมาเพื$อทราบ
ประกาศ ณ วันที$ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วิเชียร อุดมรัตนะศิลป์
(นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์)
รองผู้วา่ การ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้วา่ การการประปาส่วนภูมิภาค

๒๒๑

๒๒๒

