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ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค 
เรื#อง การกาํหนดราคาจาํหน่ายนํ !าประปาแบบขายส่ง (Bulk Sale) 

------------------------ 
 โดยที$เป็นการสมควรปรับลดราคาจําหน่ายนํ "าประปาแบบขายส่ง (Bulk Sale)          
ที$จําหน่ายให้แก่ผู้ ใช้นํ "ารายใหญ่ ในอตัราที$สอดคล้องกบัโครงสร้างอตัราค่านํ "าประปา ตามข้อบงัคบั 
กปภ. วา่ด้วยการกําหนดราคาจําหน่ายนํ "าประปา (ฉบบัที$ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที$ใช้บงัคบัในปัจจบุนั 
 อาศยัอํานาจตามความในข้อ ๘ ของข้อบงัคบั กปภ. ว่าด้วยการกําหนดราคาจําหน่าย
นํ "าประปา พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกอบมติคณะกรรมการ กปภ. ครั "งที$ ๑๐/๒๕๔๑ เมื$อวนัที$ ๓๑สิงหาคม 
๒๕๔๑ และมติคณะกรรมการ กปภ. ครั "งที$ ๓/๒๕๕๔ เมื$อวนัที$ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้วา่การจึงกําหนด
หลกัเกณฑ์เพื$อการดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี " 
 ๑. ประกาศนี "ให้มีผลใช้บังคับตั "งแต่วันที$ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ (ค่านํ "าประจําเดือน
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕) เป็นต้นไป 
 ๒. ให้ยกเลิก 
  ๒.๑ ประกาศการประปาส่วนภมิูภาค เรื$อง การกําหนดราคาจําหน่ายนํ "าประปา
ในเขตจังหวดันครปฐมและสมทุรสาคร สําหรับประเภทอตุสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ ประกาศ
เมื$อวนัที$ ๒๑ กนัยายน ๒๕๔๗ 
  ๒.๒ ประกาศการประปาส่วนภมิูภาค เรื$อง การกําหนดราคาจําหน่ายนํ "าประปา
แบบขายสง่ (Bulk Sale) ประกาศเมื$อวนัที$ ๒๘ ตลุาคม ๒๕๕๑ 
 ๓. ให้ใช้เงื$อนไขและอัตราราคาจําหน่ายนํ "าประปาแบบขายส่ง (Bulk Sale)        
ตามตาราง ๑ และตาราง ๒ ที$แนบท้ายประกาศนี " กบัผู้ ใช้นํ "ารายใหม่และผู้ ใช้นํ "ารายเดิม แล้วแต่กรณี 
โดยให้ถือประกาศนี "เป็นสว่นหนึ$งของสญัญาการใช้นํ "า 
 ๔. การจําหน่ายนํ "าประปาแบบขายส่งแก่ผู้ ใช้นํ "ารายใดตามประกาศนี " ให้ผู้ จัดการ 
กปภ.สาขา เป็นผู้ พิจารณานําเสนอตามสายงานจนถึงผู้ ว่าการอนุมัติเป็นรายๆ ไป พร้อมระบุ
รายละเอียดพื "นที$ ระยะเวลาการซื "อขายแบบขายสง่ เหตผุลความจําเป็นและความคุ้มคา่ประกอบด้วย 
 ทั "งนี " จนกวา่จะมีประกาศเปลี$ยนแปลงเป็นประการอื$น 

ประกาศ ณ วนัที$  ๘  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
วิเชียร  อดุมรัตนะศิลป์ 

(นายวิเชียร  อดุมรัตนะศิลป์) 
รองผู้วา่การ (วิชาการ) รักษาการแทน 

ผู้วา่การการประปาสว่นภมิูภาค 
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ตารางราคาจาํหน่ายนํ !าประปาแบบขายส่ง (Bulk Sale) ท้ายประกาศการประปาส่วนภมูภิาค  
เรื#อง การกําหนดราคาจาํหน่ายนํ !าประปาแบบขายส่ง ลงวันที# ๘ ธันวาคม๒๕๕๔ 

 
 

ตาราง ๑ราคาขายส่ง (Bulk Sale) สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ#น (อปท.) 
 

พื !นที#บริการ อัตราค่านํ !า (บาท/ลบ.ม.) 

เอกชนร่วมลงทนุ/จงัหวดัชลบรีุ ๑๙.๐๐ 

จงัหวดัภเูก็ต เกาะสมยุ และเกาะพะงนั  ๒๑.๐๐ 

พื "นที$ทั$วไป ๑๕.๐๐ 

 
ตาราง ๒ ราคาขายส่ง (Bulk Sale) สําหรับผู้ใช้นํ !าประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที#มี

การประกันปริมาณซื !อนํ !าขั !นตํ#า 
 

 
              พื !นที#บริการ 

จาํนวนนํ !าที#ใช้ 
ขั !นตํ#า  (ลบ.ม./เดือน) 

เอกชนร่วมลงทุน 
และจงัหวัดชลบุรี 

จงัหวัดภเูก็ต เกาะสมุย 
และเกาะพะงนั พื !นที#ทั#วไป 

อัตราค่านํ !า 
บาท / ลบ.ม. 

อัตราค่านํ !า 
บาท / ลบ.ม. 

อัตราค่านํ !า 
บาท / ลบ.ม. 

ตั "งแต ่     ๓,๐๐๑ขึ "นไป ๒๓.๕๐ ๒๔.๕๐ ๒๐.๕๐ 

ตั "งแต ่  ๒๐,๐๐๐ขึ "นไป ๒๓.๐๐ ๒๔.๐๐ ๒๐.๐๐ 

ตั "งแต ่  ๕๐,๐๐๑ขึ "นไป ๒๒.๗๕ ๒๓.๗๕ ๑๙.๗๕ 

ตั "งแต ่  ๙๐,๐๐๑ขึ "นไป ๒๒.๕๐ ๒๓.๕๐ ๑๙.๕๐ 

ตั "งแต ่๓๐๐,๐๐๑ขึ "นไป ๒๒.๐๐ ๒๓.๐๐ ๑๙.๐๐ 
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ประกาศการประปาส่วนภมูภิาค 
เรื#อง  การกําหนดราคาจาํหน่ายนํ !าประปาแบบขายส่ง (Bulk Sale) (เพิ#มเตมิ) 

----------------- 
 
  เนื$องจากได้เกิดอทุกภยัขึ "นในหลายพื "นที$ทําให้บริษัท ห้าง ร้านที$ประสบภยัพิบติัได้รับ
ความเสียหายอย่างหนกัเป็นเหตทํุาให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ$ง
ในการฟื"นฟูกิจการ และเพื$อสนองรับนโยบายมาตรการแผนฟื"นฟูภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของ
รัฐบาล 
   ผู้ ว่าการ คณะกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ ได้อาศยัอํานาจตามความใน
ข้อ ๘ของข้อบังคบั กปภ. ว่าด้วยการกําหนดราคาจําหน่ายนํ "าประปา พ.ศ. ๒๕๒๔ประกอบมติ
คณะกรรมการ กปภ. ครั "งที$ ๑๐/๒๕๔๑เมื$อวนัที$ ๓๑สิงหาคม ๒๕๔๑และมติคณะกรรมการ กปภ. 
ครั "งที$ ๓/๒๕๕๔เมื$อวนัที$ ๙มีนาคม ๒๕๕๔ จงึให้ขยายเวลาบงัคบัใช้ประกาศการประปาส่วนภมิูภาค 
เรื$อง การกําหนดราคาจําหน่ายนํ "าประปาแบบขาย (Bulk  Sale) ลงวนัที$ ๘ธันวาคม ๒๕๕๔ จากเดิม
วนัที$ ๑มกราคม ๒๕๕๕(ค่านํ "าประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)เป็น วนัที$ ๑มีนาคม ๒๕๕๕(ค่านํ "า
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๕) เป็นต้นไปแทน 
 
   จงึเรียนมาเพื$อทราบ 
 
     ประกาศ ณ วนัที$  ๒๗  ธนัวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

  วิเชียร  อดุมรัตนะศิลป์ 
      (นายวิเชียร  อดุมรัตนะศิลป์) 
     รองผู้วา่การ (วิชาการ) รักษาการแทน 
      ผู้วา่การการประปาสว่นภมิูภาค 
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