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คําสั่งการประปานครหลวง
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๐
เรื่อง หลักเกณฑการคิดคาใชจายในการติดตั้งประปารายกลุมและการคิดคาน้ําประปา
สําหรับที่พักอาศัยโครงการอาคารชุดบานเอื้ออาทร กรณีการเคหะแหงชาติ
เปนผูทําสัญญาการใชน้ําประปากับการประปานครหลวง
เพื่อ เป น การสนองนโยบายของรั ฐ บาล ในเรื่อ งการจัด สร างที่อ ยูอ าศั ยสํ าหรับ ประชาชน
ผูมีรายไดนอยตามโครงการอาคารชุดบานเอื้ออาทร อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของขอบังคับ
การประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ วาดวย การบริการจัดสง จําหนาย และการใชน้ําประปา พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๒๔ วาดวย การบริการจัดสง จําหนาย และการใชน้ําประปา
พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๑๖ ครั้งที่ ๑) และขอ ๑๐ ของระเบียบการประปานครหลวง
ฉบั บ ที่ ๕๐ ว า ด ว ย การติ ด ตั้ ง ประปา (พ.ศ. ๒๕๔๙) จึ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารคิ ด ค า ใช จ า ย
ในการติดตั้งประปารายกลุม และการคิดคาน้ําประปาสําหรับที่พักอาศัยโครงการอาคารชุดบานเอื้ออาทร
ในกรณีที่การเคหะแหงชาติเปนผูทําสัญญาการใชน้ํากับการประปานครหลวง ดังตอไปนี้
๑. ผูมีสิทธิ
ผูมีสิทธิตามคําสั่งนี้ตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ และไดเขาพักอาศัยจริงในโครงการอาคารชุด
บานเอื้ออาทรแลว
๒. การยื่นคําขอ
๒.๑ ใหการเคหะแหงชาติยื่น คําขอใชหลักเกณฑตามคําสั่งนี้ตอการประปานครหลวง
โดยใหแสดงแบบอาคารที่พักอาศัย ผังบริเวณโครงการ และจํานวนหนวยที่อยูอาศัยทั้งหมด
๒.๒ เมื่ อได รับ อนุ มั ติจ ากผู วา การการประปานครหลวงตามคํ าขอในขอ ๒.๑ แล ว
ใหการเคหะแหงชาติรวบรวมและยื่นคําขอติดตั้งประปารายกลุมตอการประปานครหลวงใหกับผูมีสิทธิ
เมื่ออาคารที่พักอาศัยมีผูมีสิทธิตามขอ ๑
๓. คาใชจายในการติดตั้งประปา
การเคหะแหงชาติ อาจเลือกขอรับสวนลดคาใชจายในการวางทอจายน้ําในโครงการได
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๓ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐

๓.๑ กรณีที่การประปานครหลวง ไมชวยลงทุนคาใชจายในการวางทอจายน้ําภายในโครงการ
และ/หรือการวางทอเพื่อบรรจบทอประปาของการประปานครหลวง ใหคิดคาใช จายในการติดตั้ ง
ประปาแบบเหมาจาย (Flat Rate) โดยมอบสวนลด ๓๐% จากอัตราที่การประปานครหลวงกําหนด
(ไมรวมเงินคาประกันการใชน้ํา) หรือ
๓.๒ กรณีที่การประปานครหลวง ชวยลงทุนคาใชจายในการวางทอจายน้ําภายในโครงการ
และ/หรือ การวางทอเพื่อบรรจบทอประปาของการประปานครหลวง ใหคิดคาใชจายในการติดตั้งประปา
แบบเหมาจาย (Flat Rate) ตามอัตราที่การประปานครหลวงกําหนด (ไมรวมเงินคาประกันการใชน้ํา)
๔. เงินประกันการใชน้ํา
๔.๑ กรณี ที่ ก ารเคหะแห ง ชาติ เป น ผู ทํ า สั ญ ญาการใช น้ํ า กั บ การประปานครหลวง
ใหเก็บเงินประกันการใชน้ําตามขนาดมาตรวัดน้ําที่ขอติดตั้ง
๔.๒ กรณี ที่ ก ารเคหะแห ง ชาติ จะโอนความรั บ ผิ ด ชอบให กั บ นิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด
การเคหะแหงชาติจะตองนําเงินประกันการใชน้ํา ในอัตราหนวยที่อยูอาศัยหนวยละเทากับเงินประกัน
การใชน้ําที่การประปานครหลวงกําหนดสําหรับมาตรวัดน้ําขนาด ๑/๒ นิ้ว ของผูใ ชน้ําทุกหนวย
ที่อยูอาศัยจริงมาชําระใหการประปานครหลวง กอนทําสัญญาการใชน้ํากับนิติบุคคลอาคารชุดตอไป
และหากมีผูอยูอาศัยจริงเพิ่มขึ้นหลังจากที่ทําสัญญาแลว นิติบุคคลอาคารชุดตองวางเงิน ประกันเพิ่ม
ใหครบจํานวน
๕. การคิดคาน้ําประปา
การคิ ด ค า น้ํ า ประปาตามคํ า สั่ ง นี้ ใ ช เ ฉพาะกรณี ที่ การเคหะแห ง ชาติ ทํ า สั ญ ญากั บ
การประปานครหลวง โดยคํานวณจากจํา นวนการใช น้ํา รวมในแตล ะเดือนหารดว ยจํ านวนหนว ย
ที่อยูอาศัยจริง ดังตอไปนี้
๕.๑ ผลหารที่ไดไมเกิน ๓๐ ลูกบาศกเมตรตอหนวยที่อยูอาศัยจริง คิดคาน้ําประปา
ตามอัตราเชนเดียวกับผูใชน้ํารายเดี่ยวประเภทที่พักอาศัย (โดยคิดคาน้ําขั้นต่ํา 45 บาท ตอหนวยที่พักอาศัย)
แลวรวมกลับเปนคาน้ําทั้งหมด และการประปานครหลวงเรียกเก็บเงินจากการเคหะแหงชาติ
หากผลหารเกิน ๓๐ ลูกบาศกเมตรตอหนวยที่อยูอาศัยจริง ใหคิดคาน้ําตามอัตราขายเหมา
ประเภท ๑
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๕.๒ กรณีจํานวนหนวยที่อยูอาศัยจริงนอยกวา ๑๕ หนวย ใหคิดคาน้ําประปาในอัตรา
๑๕ หนวย ที่อยูอาศัย
ทั้งนี้ ตั้ง แตบัดนี้เป น ตน ไป และใหยกเลิกคําสั่ง การประปานครหลวง ที่ ๓๕๔/๒๕๔๖
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เจริญ ชัยกิตติศิลป
ผูวาการการประปานครหลวง

