
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการใช้น  าประปาและอัตราค่าบริการ  พ.ศ.2557 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

************************* 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 68 (1) และมาตรา 71  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 จึงออกข้อบัญญัตินี้ไว้     
โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด และโดยอนุมัติของนายอ าเภอวัดเพลง  
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เงื่อนไขการใช้น้ าประปาและอัตราค่าบริการ พ.ศ.2557 ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  ” 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 

 “การประปา”  หมายถึง  การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  อ าเภอวัดเพลง  
จังหวัดราชบุรี 

 “ผู้ใช้น้ า”  หมายถึง  บุคคลที่ได้ท าสัญญาการใช้น้ าประปากับองค์การบริหารส่วนต าบล   
จอมประทัดและให้หมายความรวมถึง  บุคคลที่ใช้น้ าประปาอยู่ก่อนวันประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ด้วย 

 “มาตรวัดน้ า”  หมายถึง  อุปกรณ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  ได้ติดตั้งให้กับ
ผู้ใช้น้ าเพื่อวัดปริมาณน้ า 

 “เครื่องก้ันน้ า”  หมายถึง  ประตูน้ าที่ติดตั้งอยู่หน้ามาตรวัดน้ า  ซึ่งมีไว้ส าหรับปิดหรือเปิดน้ า 

 “ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา”  หมายถึง  เงินหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด  ที่การประปา     
เรียกเก็บจากผู้ขอใช้น้ าประปา  รวมทั้งค่ามาตรวัดน้ า  ค่าประกันมาตรวัดน้ า  ค่าส ารวจ  ค่าแรง  และอ่ืน  ๆ  
โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาภายในอาคาร 

 “ท่อภายในอาคาร”  หมายถึง  ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ าเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ าหรือ
อาคารของผู้ใช้น้ า 

 “ท่อภายนอก”  หมายถึง  ท่อท่ีต่อจากท่อเมนท่อจ่ายน้ าของการประปาเชื่อมกับมาตรวัดน้ า 

 “อาคาร”  หมายถึง  บ้าน  เรือน  ร้าน  แพ  คลังสินค้า   ส านักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ  
ที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

 “สถานประกอบการ”  หมายถึง  สถานประกอบการที่ด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ที่มี
ความจ าเป็นต้องใช้น้ าในปริมาณค่อนข้างสูงในแต่ละวัน  เช่น  ธุรกิจก่อเสร้าง  อาคารพาณิชย์  หมู่บ้าน  
โรงงาน  อุตสาหกรรมหรือธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นต้องใช้น้ าประปาในปริมาณค่อนข้างสูงในแต่ละวัน 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายถึง  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ปฏิบัติงานฝ่ายการ
ประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  และให้รวมถึงลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประปา    
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ส่วนที่ 1 
การขอใช้น  าประปาและการติดตั ง 

 
ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์ที่จะขอใช้น้ าประปาจากการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ยื่นค าร้องแสดง

ความประสงค์ขอใช้น้ าประปาต่อการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามแบบค าร้องการประปาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ซึ่งมีชื่อผู้ขอรับบริการใช้น้ าประปาอยู่ในทะเบียนบ้าน  หรือส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ  ในกรณีที่เจ้าของอาคารมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทน  

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ของผู้รับบริการใช้น้ าประปาหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน 

(3) หนังสือมอบอ านาจ   ซึ่งได้ติดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย  กรณีเจ้าของอาคาร
มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน 

 

 ผู้ประสงค์จะยื่นค าร้องขอรับบริการใช้น้ าประปา  ต้องเป็นเจ้าของอาคารหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจาก
เจ้าของอาคารให้มาด าเนินการแทน 
 

 ส าหรับกรณีอาคารสถานที่ของหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การของสถาบันทางศาสนาต่าง ๆ    
ให้หัวหน้าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์การของรัฐ  หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายของสถาบัน    
ทางศาสนานั้น ๆ เป็นผู้ด าเนินการยื่นความประสงค์ขอรับบริการใช้น้ าประปาต่อการประปา องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยจะท าเป็นหนังสือราชการ  หรือตามแบบค าร้องของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้  
และต้องเป็นผู้ลงนามเป็นคู่สัญญาใช้น้ าประปากับการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด    
 

 ข้อ  5 ผู้ประสงค์จะขอรับการบริการใช้น้ าประปาจากองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าประปาตามอัตราที่ก าหนด 
 
 

 ข้อ  6 บุคคลที่ใช้น้ าประปาอยู่ก่อนที่ประกาศข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อ 
4 ของข้อบัญญัติฉบับนี้ภายใน  60  วัน  นับถัดจากวันที่ประกาศข้อบัญญัตินี้ 
 
 

 ข้อ  7 ผู้ประสงค์จะขอรับบริการใช้น้ าประปาจากการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นการ
ชั่วคราว  เพ่ือใช้ประกอบกกิจการใดกิจการหนึ่ง  ที่มีความจ าเป็นต้องใช้น้ าประปาชั่วคราวและหรือเป็นการ
เร่งด่วนในการประกอบกิจการนั้น  ให้ยื่นค าร้องขอรับบริการใช้น้ าประปาชั่วคราวต่อการประปาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการใช้น้ าประปาชั่วคราวตามอัตรา
ที่ก าหนด 
 

 ข้อ  8 ผู้ใดประสงค์ที่จะขอเชื่อมบรรจบท่อประธาน  (ท่อเมนหลัก)  ของการประปาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ให้ยื่นค าร้องขออนุญาตเชื่อมบรรจบท่อประธาน  (ท่อเมนหลัก)  ต่อการประปาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามแบบค าร้องของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย
ในการเชื่อมบรรจบท่อประธาน  (ท่อเมนหลัก) ตามอัตราที่ก าหนดและจะต้องปฏิบัติตาเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนด   
 
 

 ข้อ  9 เมื่อได้รับค าร้องขอ  ตามข้อ 4,7  และ 8  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับด าเนินการพิจารณา
และประมาณการค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายในการให้บริการซึ่งผู้ขอจะต้องช าระแล้วพิจารณาเสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามค าร้อง
ของผู้ขอภายในก าหนด  7  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าร้อง 
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กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณาแล้วและอนุมัติตามค าร้องของผู้ขอให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รีบด าเนินการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ ามาช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการตาม
อัตราท้ายระเบียบนี้แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 10 การต่อท่อประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากท่อประธาน  (ท่อเมนหลัก)  ภายนอก
อาคารที่ตั้งมาตรวัดน้ ารวมทั้งการติดตั้งมาตรวัดน้ าหรือเครื่องกั้นน้ า  พร้อมทั้งการก าหนดขนาดของสิ่งของ
เหล่านั้นเป็นหน้าที่ของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าให้ทั้งสิ้น  โดยคิดค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกับผู้ขอรับบริการใช้น้ าประปาตามอัตราตามระเบียบนี้  ส่วนท่อและอุปกรณ์ภายใน
ตั้งแต่มาตรวัดน้ าเข้าไป  ผู้ขอรับบริการใช้น้ าประปาเป็นผู้ด าเนินการจัดท าเอง  โดยความเห็นชอบของการ
ประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

 ข้อ 11  กรณี ท่อประธาน  (ท่อเมนหลัก)  ของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลยังขยายไปไม่ถึง
จุดที่ขอรับบริการใช้น้ าประปาหรือจุดที่ขอขยายการให้บริการใช้น้ าประปา  ผู้ขอรับบริการตาม ข้อ 4,7  และ
ข้อ 8 จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองในการวางท่อประธาน  (ท่อเมนหลัก)  ไปถึงจุดที่ขอรับบริการใช้น้ าประปา
อันได้แก่  ค่าท่อเมนประปา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าแรงงาน  ที่ใช้ในการด าเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ประมาณการและก าหนดรายละเอียดตามอัตราที่ก าหนดให้กับการประปาเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ  ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ก าหนด 

 ในกรณีที่ผู้ขอรับบริการตามวรรคแรกประสงค์ที่จะเป็นผู้ด าเนินการวางท่อประธาน  (ท่อเมนหลัก)  
ไปถึงจุดที่ขอรับบริการใช้น้ าประปาหรือจุดที่ขอขยายเขตการให้บริการใช้น้ าประปาเอง  หรือให้บุคคลอ่ืน
ด าเนินการให้นั้นวาดุท่อประปาขนาดและชนิดอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการวางท่อส่งน้ าประปาจะต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลและตรวจสอบโดยใกล้ชิดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของการประปาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อบัญญัตินี้ห้ามมิให้ด าเนินการวางท่อเองโดยล าพัง  อีกทั้งจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายในการให้บริการตามอัตราที่ก าหนด  โดยบรรดาวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ด าเนินการติดตั้ง
เสร็จแล้วให้ตกเป็นทรัพย์สินของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ  12  มาตรวัดน้ าจะติดตั้งไว้ที่ตอนต้นทางภายในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ า  ณ  ที่ซึ่งตรวจสอบและ
จดจ านวนน้ าได้ง่าย  ทั้งนี้ต้องอยู่ในพิจารณาของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ  13  ค่าซ่อมแซมสิ่งที่เป็นสาธารณะ  อาทิเช่น  ถนน  ทางเท้า  รางระบายน้ า  ฯลฯ  ในกรณีที่
การต่อท่อและการติดตั้งประปาจ าเป็นต้อง 
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ส่วนที่  2 
การส่งน  าประปา 

 ข้อ  14  น้ าประปาที่จะส่งให้ใช้นั้นจะได้ติดตั้งมาตรวัดน้ าไว้ส าหรับบอกจ านวนน้ า   โดยการประปา
องค์การบริหารส่วนต าบล  จะด าเนินการให้ผู้ขอใช้น้ าตกลงน าเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ          
ตามประมาณการติดตั้งมาช าระ  ณ  การประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบโดยจะด าเนินการ
ติดตั้งมาตรวัดน้ าให้ผู้ใช้น้ าภายใน  3 วัน  นับแต่วันที่ผู้ขอใช้น้ าได้ช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 ข้อ  15  การประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่รับรองว่าจะให้มีน้ าใช้ได้ทุกเวลาและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์
ที่จะงดการส่งน้ าในเวลาใดเวลาหนึ่งชั่วคราว  โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลอ่ืน  เมื่อเห็นเป็นการจ าเป็น 

 

ส่วนที่ 3 
การควบคุม 

 

 ข้อ  16  ในกรณีผู้ใช้น้ าเลิกใช้น้ าหรือย้ายสถานที่อยู่หรือโอนให้ผู้ อ่ืนต้องแจ้งให้การประปา       
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าภายใน  3  วัน 

 ข้อ  17   ผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่ในบ้านนั้น  ถ้าประสงค์จะขอใช้น้ าประปาต้องแจ้งความจ านงขอใช้น้ า    
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  ถ้าไม่ได้แจ้งต้องรับผิดชอบและยอมช าระ
จ านวนหนี้ค้างช าระท้ังหมด  ที่ผู้ขอใช้น้ าเดิมค้างช าระอยู่  ตลอดจนความเสียหายซึ่งผู้ใช้น้ าเดิมท าไว้ทุกกรณ ี

 ข้อ  18  ผู้ขอใช้น้ ารายใดถูกงดส่งน้ าเพราะไม่ได้ช าระหนี้คงค้างหรือกรณีอ่ืนใดภายหลังแสดงความ
จ านงขอใช้ตามเดิมอีก  ต้องช าระหนี้ที่ค้างและหนี้อ่ืน ๆ ถ้ามีให้เสร็จสิ้นพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง
มาตรวัดน้ าด้วย 

 ข้อ  19  ห้ามผู้ใช้น้ าน าน้ าประปาที่ส่งให้ไปใช้ในสถานที่ไปขายช่วงเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการ
ประปาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ข้อ  20  ผู้ใช้น้ าประปารายใดประสงค์ที่จะขายน้ าประปาต้องยื่นความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษร   
เมื่อได้รับอนุญาตจากการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบจึงขายได้ 

 ข้อ  21  ผู้ใช้น้ าประสงค์ที่จะใช้เครื่องสูบน้ า  สูบน้ าส่งไปใช้บนอาคารชั้นสูงจะต้องท าบ่อหรือที่พักน้ า
โดยเปิดน้ าลงไปในที่พักน้ าก่อนแล้วจึงสูบน้ าจากที่พักน้ าอีกต่อหนึ่ง  โดยต่อทางดูดน้ าจะต้องตรงจากบ่อพักน้ า
ท่อเดียวไม่ต้องประสานกับท่ออ่ืนใดและไม่มีสิ่งใดปิดบังสามารถให้เจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ตรวจสอบได้ทุกเวลา 

 ข้อ  22  ผู้ใช้น้ าต้องอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบล   ในการ
เข้าไปตรวจสอบท่อและอุปกรณ์มาตรวัดน้ าในเขตสถานที่เมื่อมีเหตุสมควร 
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 ข้อ  23  บรรดาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่วางไว้ในถนนหรือนอกเขตบ้านและในบริเวณเขตบ้านหรือ
สถานที่ของผู้ใช้น้ านับจากมาตรวัดน้ าและเครื่องกั้นน้ าออกมาภายนอกเป็นสมบัติของการประปาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส่วนท่อและอุปกรณ์ภายในต่อจากมาตรวัดน้ าเข้าไปเป็นของผู้ใช้ 

 ข้อ  24  บรรดามาตรวัดน้ าและเครื่องกั้นน้ าที่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ
ติดตั้งไว้โดยคิดเงินค่าใช้จ่ายกับผู้ขอรับบริการใช้น้ าประปานั้นให้ตกเป็นสมบัติของการประปาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้เก็บเงินค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ ากับผู้ขอรับการใช้
น้ าประปาเป็นรายเดือนตามขนาดและอัตราที่ก าหนดไว้ 

 ข้อ  25  การติดตั้งมาตรวัดน้ าประปา  การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้ด าเนินการติดตั้ง
มาตรวัดน้ าไว้ตอนต้นทางภายในเขตอาหารหรือสถานที่ของผู้รับบริการใช้น้ าประปา  ณ  ที่ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและจดจ านวนน้ าได้ง่าย 

 ข้อ  26  ถ้าท่อน้ าหรืออุปกรณ์ภายในเขตอาคารหรือสถานประกอบการ  หรือภายในมาตรวัดน้ า    
เกิดช ารุดขึ้น  ผู้รับบริการใช้น้ าประปาจะต้องจัดการซ่อมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม  โดยทุนทรัพย์ของตนเอง   
หรือจะขอให้การประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดการซ่อมให้ก็ได้  โดยคิดเงินค่าใช้จ่ายจากผู้ขอรับบริการ
ใช้น้ าประปา 

 ข้อ  27  ห้ามมิให้ผู้ใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่ติดตั้งมาตรวัดน้ า  หรือต่อท่อน้ าเพ่ิมเติมโดยพละการ  
โดยไม่แจ้งให้การประปาองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบหรือท าความตกลงกับการประปาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก่อนการขอย้ายที่ติดตั้งมาตรวัดน้ า  ผู้ขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาตรวัดน้ า  ตาม
ข้อตกลงตามระเบียบนี้ 

 ข้อ  28  ผู้ใช้น้ าจะต้องดูแลรับผิดชอบ  รักษามาตรวัดน้ า  เครื่องกั้นน้ า  และท่อภายนอกมาตรวัดน้ า
ออกมาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีอยู่เสมอ  ซึ่งเจ้าหน้าที่ประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  จะตีผนึกไว้ทั้งมาตร
วัดน้ า  และอาจจะติดตราผนึกไว้ระหว่างมาตรวัดน้ ากับเครื่องกั้นน้ าอีกก็ได้  หากตราผนึกหรือลวดที่ผนึกไว้
หรือมาตรวัดน้ ากับเครื่องกั้นน้ าได้รับความเสียหายแตกขาดหรือปรากฏว่ามีผู้จงใจกระท าให้เสียหายในลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือสูญหายไปผู้ใช้น้ าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งการขาดประโยชน์ อันอาจจะ
พึงเกิดแก่การประปาทั้งสิ้น 

 ข้อ  29  ถ้าปรากฏว่าท่อภายในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ าเกิดช ารุดรั่วไหลขึ้นภายนอกมาตรวัดน้ า  ผู้ใช้น้ า
ต้องรีบแจ้งให้การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  โดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้ซ่อมแซมให้เรียบร้อย  มิฉะนั้น
การประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  จะคิดค่าเสียหายส าหรับน้ ารั่วไหลหมดเปลืองแล้วแต่กรณี 

 ข้อ  30  จ านวนน้ าที่ใช้รวมทั้งน้ าที่รั่วไหลหมดเปลืองไปตามที่ปรากฏตัวเลขในมาตรวัดน้ าโดยปกติจะ
ท าการจดเป็นรายเดือน  ถ้ามาตรวัดน้ าเสียหรือโดยเหตุอ่ืน  ซึ่งจะทราบจ านวนที่ผู้ใช้ได้ใช้ไปแล้วนั้นไม่ได้การ
ประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจะคิดค านวณน้ าที่ใช้ไปในเดือนที่แล้วมาโดยคิดถัวเฉลี่ย  3  เดือนก่อนที่ได้ใช้
ไปแล้ว  ถ้ามาตรวัดน้ าเสียในเดือนแรกที่เริ่มใช้น้ าจะคิดค านวณน้ าที่ใช้นั้นตามจ านวนที่ได้ใช้ภายหลังเมื่อได้
เปลี่ยนมาตรวัดน้ าใหม่แล้ว 
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 ข้อ  31  ผู้ใช้ต้องช าระเงินค่าน้ า  ค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า  ค่าซ่อมแซมหรือค่าเสียหาย  เมื่อ
พนักงานเก็บเงินได้น าบิลมาขอรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ขอเก็บเงิน  มิฉะนั้น  ต้องน าเงินไปช าระที่การประปา
องค์การบริหารส่วนต าบลภายใน  7  วัน  นับจากวันนั้น  ถ้าไม่ช าระตามก าหนดนี้  การประปาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  มีสิทธิที่จะงดการส่งน้ าให้ใช้และฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 ข้อ  32  ผู้ใช้น้ าประปารายใดประสงค์ที่จะขอโอนมาตรวัดน้ าให้กับบุคคล  ให้ยื่นค าร้องขอโอน     
มาตรวัดน้ าต่อประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนทั้งของผู้โอนและผู้รับโอน  และต้องช าระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการใช้น้ าตาม
อัตราที่ก าหนด 

 ข้อ  33  ผู้เข้ามาอยู่ใหม่ในอาคารหรือสถานประกอบการ  ที่ได้รับบริการใช้น้ าประปาของการประปา
องค์การบริหารส่วนต าบล  อยู่ก่อนแล้ว  ต้องยื่นค าร้องแจ้งความประสงค์ขอรับบริการใช้น้ าประปาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  ถ้ามิได้แจ้งผู้เข้ามาอยู่ใหม่ต้องรับผิดชอบต่อจ านวนหนี้
ค่าน้ าประปาหรือหนี้สินอื่น ๆ ที่คนเก่าค้างช าระอยู่ 

 ข้อ  34  การบอกเลิกการรับบริการใช้น้ าประปาชั่วคราว  ให้ผู้ประสงค์จะขอบอกเลิก  ยื่นค าร้องต่อ
การประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือบอกเลิกการใช้น้ าประปาชั่วคราว  พร้อมทั้งน าเงินค่าประปาที่ค้าง
ช าระมาช าระให้เป็นที่เรียบร้อย 

 ข้อ  35  อาคารหรือสถานที่ประกอบการใดท่ีเคยต่อท่อรับบริการใช้น้ าอยู่แล้ว  แต่เลิกใช้ไปภายหลังมี
ผู้มาขอรับบริการใช้น้ าประปาอีก  ผู้ขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาตรวัดน้ าให้แก่การ
ประปาองค์การบริหารส่วนต าบลตามอัตราที่ก าหนด 

 ข้อ  36  อาคารสถานที่หรือสถานประกอบการใดที่ขอต่อท่อเพ่ือรับบริการใช้น้ าประปาไว้แล้ว          
แต่ยังไม่ประสงค์ที่จะติดตั้งมาตรประปาในขณะนั้นภายหลังมีผู้ขอรับบริการใช้น้ าประปา   ผู้ขอจะต้อง        
เสียค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาตรวัดน้ า  ให้แก่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามอัตราที่
ก าหนดไว้ 

 ข้อ  37  กรณีผู้รับบริการใช้น้ าประปารายใดถูกการสั่งงดจ่ายน้ าประปาให้ใช้  เนื่องจากค้างช าระ    
ค่าน้ าประปาเกินก าหนด  หากผู้รับบริการใช้น้ าประปาประสงค์ที่จะขอรับบริการใช้น้ าประปาในอาคารหรือ
สถานที่ประกอบการนั้นตามเดิมอีก  ผู้ขอจะต้องช าระหนี้ค่าน้ าประปาที่ค้างช าระทั้งหมดให้เรียบร้อย   และ
ต้องช าระค่าธรรมเนียมค่าใช้ในการติดตั้งมาตรวัดน้ าให้แก่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามอัตรา    
ที่ก าหนด 

 ข้อ  38  ถ้าผู้รับบริการใช้น้ าประปาสงสัยว่ามาตรวัดน้ าอาจจะคลาดเคลื่อน   จะขอให้การประปา
องค์การบริหารส่วนต าบล  ท าการตรวจสอบให้ก็ได้  โดยยื่นค าร้องแจ้งความประสงค์ต่อการประปาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และเม่ือการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการตรวจสอบให้แล้วและปรากฏว่า
มาตรวัดน้ าเกิดการคลาดเคลื่อนจริง  การประปาจะค านวณน้ าที่ใช้ไปตามความเป็นจริง  ถ้าหากตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่ามาตรวัดน้ านั้นอยู่ในสภาพใช้การได้ดีตามปกติ  ผู้รับบริการใช้น้ าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ
ตรวจสอบมาตรตามอัตราที่ก าหนด 

7 



 

 ข้อ  39  กรณีผู้รับบริการใช้น้ าประปารายใดที่ประสงค์จะของดการรับบริการใช้น้ าเป็นการชั่วคราว
และประสงค์จะขอฝากมาตรวัดไว้กับการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ดูแลรักษาจนกว่าจะมีความ
ประสงค์ขอรับบริการใช้น้ าอีกให้ยื่นค าร้องเพ่ือขออนุมัติต่อการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลได้            
โดยจะต้องเสียเงินค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าเป็นรายเดือนตามอัตราที่ก าหนด 

ข้อ  40  ผู้ใดลักน้ าประปาของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลใช้  โดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ า  ไม่ว่า
โดยวิธีการใด ๆ ให้ถือว่าผู้นั้นได้กระท าความผิดฐานลักทรัพย์สินของทางราชการ  ตามประมวลกฎหมายอาญา
และจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและชดใช้ค่าเสียหาย  ค่าน้ าประปาที่ลักลอบใช้ไป  โดยไม่ผ่าน        
มาตรวัดน้ านั้น  ตามหลักเกณฑ์ท่ีการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

ข้อ  41  ผู้ใดท าให้ทรัพย์สินของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ใช้เกี่ยวกับกิจการประปา
ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะวิธีใด ๆ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิดฐานท าให้ทรัพย์สินของทางราชการ  ซึ่งใช้เพ่ือ
สาธารณูปโภคได้รับความเสียหายอันเป็นการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  และจะต้อง          
ถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและจะต้องชดใช้ค่าเสียหายในทรัพย์สินที่เสียไปนั้น  ให้กับการประปา 

ข้อ  42  ผู้ใช้น้ าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นในสภาพต้องใช้น้ าร่วมกันกับผู้ใช้น้ า          
ในนามของตนต่อการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกกรณี  จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ 
 

 

ส่วนที่ 4 
อัตราค่าน  าประปาและการเรียกเก็บเงิน 

 
ข้อ  43  การประปาองค์การบริหารส่วนต าบล จะเก็บเงินค่าน้ าประปาเป็นรายเดือน   ตามจ านวน

น้ าประปาที่ผู้รับบริการใช้น้ าได้ใช้น้ าไปรวมทั้งน้ าที่รั่วไหลหมดเปลืองไปในแต่ละเดือนตามที่ปรากฏตัวเลข      
ในมาตราวัดน้ า  โดยคิดราคาค่าน้ าประปาเป็นรายลูกบาศก์เมตรตามอัตราที่ก าหนด 

ข้อ  44  จ านวนน้ าประปาที่ผู้ ใช้น้ าประปาได้ใช้ไป   รวมทั้งน้ าที่รั่วไหล  และหมดเปลืองไป             
ในแต่ละเดือน  พนักงานเจ้าหน้าที่ของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้ท าการจดรายเดือน   ตามที่
ปรากฏตัวเลขในมาตรวัดน้ า 

ข้อ  45  ผู้รับบริการใช้น้ าประปาจะต้องช าระเงินค่าน้ าประปาหรือค่าน้ าประปาหรือค่าบ ารุงรักษา
มาตรวัดน้ าหรือค่าซ่อมแซมหรือค่าเสียหายให้กับการประปาในทันทีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้น าใบบิลมาขอรับ
เงิน   มิฉะนั้น  จะต้องน าเงินตามจ านวนในบิลที่เจ้าหน้าที่ได้น ามาขอรับเงิน  ไปช าระ  ณ  ที่ท าการประปา
องค์การบริหารส่วนต าบลภายในก าหนด  7  วัน  นับแต่วันนั้น 

ข้อ  46  ค่าน้ าประปาของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีขอรับบริการใช้น้ าประปาตามปกติ   ลูกบาศก์เมตรละ  6.00  บาท 
(2) กรณีการขอรับบริการใช้น้ าประปาชั่วคราว  ลูกบาศก์เมตรละ  7.00  บาท 

กรณีผู้ใช้น้ าประปาเสียค่าน้ าประปาไม่ถึง  10  บาท  ให้เรียกเก็บค่าน้ าจากผู้ใช้น้ า  10  บาท 
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                               ส่วนที่  5 
                 อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
 

ข้อ  47  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยในการให้บริการน า้ประปาของการประปาองค์การบริหารสว่น

ต าบลจอมประทดั  ได้แก่ 

  (1)  คา่มาตรวดัน า้ประปา  ให้เรียกเก็บตามขนาดของมาตรวดัน า้ประปา  ตามอตัราดงันี ้

ขนาดมาตรวัดน  า ราคา  (บาท)  /  เครื่อง 
½ 400 

 

  (2)  คา่เคร่ืองกัน้น า้ประปา  ให้เรียกเก็บตามขนาดของเคร่ืองกัน้น า้  ในอตัราดงันี ้

ขนาดเครื่องกั นน  าประปา  (นิ ว) ราคา  (บาท) /  ตัว 
½ 100 

 

  (3)  ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ า ให้เรียกเก็บในอัตราราคา 100 บาท ต่ออาคาร  1 หลัง  
หรือ 1  ห้อง 
  (4)  ค่าธรรมเนียมต่อท่อข้ามถนน  ให้เรียกเก็บในอัตราราคา  250  ต่อครั้ง   
                           ทั้งนี้ตอ้งขุดให้ลึกไม่ต่ ากว่า  30  เซนติเมตร 
 

 ข้อ  48  ค่าธรรมเนียม  ในการตรวจสอบมาตรวัดน้ าให้เรียกเก็บในอัตรา  50  บาท/ราย 
 

 ข้อ  49  อัตราค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า  ให้เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ ารายเดือนตามขนาดมาตรวัดน้ า   
เพ่ือการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  จะน ามาใช้ในการบ ารุงเส้นท่อเมนประปา  บ ารุงมาตร
วัดน้ าเพื่อใช้ส าหรับกิจการประปา 
 

ขนาดมาตรวัดน  า  (นิ ว) ค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า/เดือนละ  (บาท) 

½ 5 
 
 ข้อ  50  ค่าประกันการใช้น้ าประปาชั่วคราว  ให้เรียกเก็บจากผู้ขอผู้ใช้น้ าไปพร้อมกับค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ซึ่งผู้ขอใช้น้ าจะต้องช าระ  ณ  การประปาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบ         
ให้เรียบร้อยก่อนที่จะได้มีการติดตั้งมาตรวัดน้ าเพ่ือส่งน้าประปาให้ใช้โดยจะเรียกเก็บค่าประกันตามขนาด     
ของมาตรวัดน้ าที่ติดตั้ง 

 

 

 

 

 



 


