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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม 

เรื่อง  การบริหารกิจการประปา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที๑่) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

 

 

หลักการ 

ให้มีขอ้บัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลว่าดว้ยการบรหิารกิจการประปา 

 

 

 

เหตุผล 

 เน่ืองจากเป็นการสมควรที่จะปรับปรุง ข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบล  เร่ือง  ข้อบังคับส าหรับผู้ใช้

ประปา  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับต้นทุนการผลติน้ าประปาขององค์การบรหิาร

สว่นต าบล หนองฉิม ในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดให้มน้ี าเพื่อการอุปโภค  บรโิภค  ที่เพียงพอแก่

ประชาชนในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบล หนองฉิม   ซึ่งมาตรา  ๖๘(๑)  มาตรา  ๗๑  และมาตรา  ๗๓  

แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถงึ(ฉบับที่  ๖)  

พ.ศ.  ๒๕๕๒  ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัติน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

-๒- 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม 

เรื่อง  การบริหารกิจการประปา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที๑่)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมว่าดว้ยข้อบังคับส าหรับ

ผู้ใช้น้ าการประปา๒๕๔๓ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๘(๑)  มาตรา  ๗๑  และมาตรา  ๗๓  แห่ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่  ๖  

พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล หนองฉิม  และนายอ าเภอ เนินสง่า  จึง

ตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  ๑  ให้ยกเลิกข้อบังคับหรือข้อบัญญัติต าบล ว่าดว้ยเรื่อง ข้อบังคับส าหรับผู้ใช้น้ าประ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ  ๒ และให้ใช้ข้อบัญญัติน้ีแทนเรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

 เร่ือง  การบรหิารกิจการประปา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 ข้อ  ๓ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมนับแต่วันถัดจากวัน

ประกาศโดยเปิดเผย  ณ  องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

 บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือค าสั่งอื่นใดในสว่นที่ไดต้ราไว้แลว้หรือซึ่งขัดหรือ

แยง้กับข้อบัญญัติน้ี ให้ใช้ขอ้บัญญัติน้ีแทน 

 ข้อ  ๔ ในข้อบัญญัติน้ี  

 “องค์การบรหิารสว่นต าบล”   หมายความถึง   องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

 “ผู้บริหารท้องถิ่น”   หมายความถึง   นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

 “การประปา ”   หมายความถึง   ระบบประปาซึ่งองค์การบรหิารสว่นต าบลไดจ้ัดให้มขีึน้

เพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่และรวมถึงกจิการประปาหมู่บ้านซึ่งองค์การบรหิารสว่นต าบลไดด้ าเนนิการ

บรหิารกิจการ 

  “ผู้ใช้น้ าประปา ”   หมายความถึง บุคคลที่ได้ท าสัญญาการใช้น้ าประปาไว้กับองค์การ

บรหิารสว่นต าบล 

  “พนักงานจดมาตรวัดน้ า   หมายความถึง   เจ้าหน้าที่ผู้มหีน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ที่ไดรั้บ

มอบหมายจากองค์การบรหิารสว่นต าบลให้มหีน้าที่จดมาตรวัดน้ า 

  “พนักงานน้ าประปา”   หมายความถึง   เจ้าหน้าที่ผู้มหีน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับการผลติน้ าประปา   จัดหาน้ าสะอาด   บรกิารประชาชนผู้ใช้น้ าประปาและตรวจสอบซ่อมแซม   

บ ารุงรักษาระบบน้ าประปาและเรียกเก็บเงินค่าน้ าประปาขององค์การบรหิารสว่นต าบล 

  “การงดจ่ายน้ า”   หมายความถึง   การที่กจิการประปา งดจัดส่งหรือจ าหน่ายน้ าให้แก่ผูใ้ช้

น้ า จะเป็นด้วยลักษณะหรือวิธใีดก็ตามที่ผู้ใช้น้ าจะไม่สามารถใช้น้ าไดต่้อไป 

-๓../// 



  

 

-๓- 

“มาตรวัดน้ า”   หมายความถึง   เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่การประปาได้ติดต้ังให้กับผู้ใช้น้ า

เพ่ือวัดปริมาณน้ า 

  “เครื่องกั้นน้ า”  หมายความถึง  ประตูน้ าที่ติดต้ังหน้ามาตรวัดน้ าซึ่งมีไว้ส าหรับปิดและเปิด

น้ า 

  “ท่อภายใน”  หมายความถึง  ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ าเข้าสูภ่ายในบรเิวณสถานที่ใช้น้ าหรือ

อาคารของผู้ใช้น้ า 

  “ท่อภายนอก”  หมายความถึง  ท่อที่ต่อจากท่อจ่ายน้ าของการประปาไปเชื่อมกับมาตรวัด

น้ า 

  “อุปกรณ์การประปา ”  หมายความถึง  มาตรวัดน้ า  ประตูกั้นน้ า  ท่อประปาตลอดจน

อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

  “จุดติดต้ังมาตรวัดน้ า”  หมายความถึง  สถานที่ที่ถูกก าหนดเป็นที่ต้ังมาตรวัดน้ าและเคร่ือง

กั้นน้ าเพื่อให้มีการอ่านมาตรน้ าไดอ้ย่างสะดวก 

  “ค่าประกันการใช้น้ า”   หมายความถึง   เงินที่การประปาเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดน้ า 

เพ่ือเป็นหลักประกันในการช าระค่าน้ าประปาแตล่ะเดอืน  โดยผู้ใช้น้ าจะไดรั้บค่าประกันคืนเต็มจ านวน  เมื่อ

ยกเลิกการใช้น้ าและไม่มหีน้ีค้างช าระค่าน้ าประปา  เว้นแตผู่้ขอใช้น้ าประเภทหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

และองค์การอื่นที่ไดจ้ดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว  ให้ได้รับยกเว้นค่าประกันการใช้น้ า 

  “ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์”  หมายความถึง  ค่าแรงงาน  มาตรวัดน้ า  ท่อประปาและ

อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการติดต้ัง  นับจากมาตรวัดน้ าถงึจุดประสานท่อ  ซึ่งไม่รวมท่อและอุปกรณ์หลังมาตรวัด

น้ าที่ผู้ขอใช้น้ าต้องด าเนินการเอง  

  “ค่ามัดจ า”   หมายความถึง   เงินที่ผู้ใช้น้ าต้องช าระให้แก่การประปาในวันที่ขอตดิต้ังเพื่อ

น าไปใช้ในการส ารวจสถานที่และประมาณราคาค่าใช้จา่ยในการติดต้ัง 

  “ค่าบริการทั่วไป”   หมายความถึง  เงินที่การประปาเรียกเก็บเป็นรายเดอืน ตามขนาด

มาตรวัดน้ าที่ติดต้ังเพื่อน าไปใช้ในการบ ารุงรักษา   ซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ า   อุปกรณ์และท่อจ่ายน้ าให้

อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

  “ค่าน้ าประปา”  หมายถึง  การก าหนดอัตราค่าน้ าขัน้ต่ าของผู้ใช้น้ าคิดบนพ้ืนฐานของความ

จ าเป็นที่ผูใ้ช้น้ าต้องการใช้น้ าประปาในแตล่ะเดอืนตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้าย ซึ่งอัตราค่าน้ าขัน้ต่ า

อาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ  ๕  ให้นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม  เป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ีและ

ให้มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอ้บัญญัติน้ี 
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หมวด  ๑ 

การขอใช้น้ าประปา 

.................... .......................... 

ข้อ  ๖  บุคคลดังต่อไปนีม้ีอ านาจยื่นค าขอใช้น้ าต่อการประปาองค์การบรหิารสว่นต าบล 

(๑) เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสถานประกอบการ 

(๒) ผู้เชา่ หรือผู้ครอบครอง 

(๓) ผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 

บุคคลตามวรรคหน่ึงอาจมอบอ านาจในการย่ืนค าขอใช้น้ าประปาได้  ทั้งนีต้้องท าเป็นลายลักษณ์

อักษร 

ข้อ  ๗  บุคคลใดต้องการใช้น้ าของการประปาให้ย่ืนค าขอต่อการประปาตามแบบค าขอที่ก าหนดไว้

ท้ายข้อบัญญัติน้ี  เว้นแตจ่ะเป็นผูใ้ช้น้ าประปาของกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งไดเ้คยย่ืนค าขอใช้น้ าประปาต่อ

คณะกรรมการบรหิารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไว้แล้วให้แจ้งขอขึน้ทะเบียนเป็นผูใ้ช้น้ าต่อ

การประปาโดยไมต้่องยื่นค าขอใช้น้ าใหม่ 

 ข้อ  ๘  การย่ืนค าขอใช้น้ าประปาตามข้อ  ๖  ให้แนบหลักฐานประกอบค าขอพร้อมช าระ

ค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติดังนี้ 

 ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน   

 ๓.  กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย  

 ๔.  หลักฐานการเป็นผูแ้ทนนิติบุคคล 

 ๕.  หนังสือมอบอ านาจกรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นย่ืนค าขอแทน  

 กรณีที่ผู้ขอใช้น้ าเป็นสว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือนติิบุคคลอื่นที่ไดจ้ดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วให้

หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลแล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอ านาจลง

นามในแบบค าขอใช้น้ าประปาและสัญญาการใช้น้ าประปา 

 การมอบอ านาจต้องท าเป็นหนังสือและมพียานอย่างน้อยสองคนและปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  

 ในกรณีมีความจ าเป็นต้องวางท่อประปาผ่านที่ดินของผู้อื่น ผู้ขอใช้น้ าต้องได้รับความยินยอมจาก

เจ้าของที่ดิน 

ข้อ  ๙  ผู้ใช้น้ าประปารายใดมีความประสงค์ขอใช้น้ าประปาเป็นการช่ัวคราวให้ย่ืนค าขอโดย

หลักเกณฑ์และวิธกีารเดยีวกับการย่ืนขอใช้น้ ากรณีทั่วไป   
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หมวด  ๒  

 การยกเลิกการใช้น้ า 

 

ข้อ  ๑๐  เมื่อผู้ใช้น้ าประปาต้องการยกเลิกการใช้น้ า  ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ ย่ืนต่อกอง

ช่างองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม(งานกิจการประปา)  เพ่ือขอรับเงินประกันการใช้น้ าคืนเต็มจ านวน  

เว้นแตจ่ะมีหน้ีอันเกิดจากการใช้น้ าประปาค้างช าระอยู่ให้หักออกกอ่นตามจ านวนที่ค้างส่วนที่เหลอื ถ้าหากมี 

ให้คืนแก่ผู้ใช้น้ า  ทั้งน้ี  ให้น าบัตรประชาชนพร้อมส าเนา  ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ า  และใบเสร็จรับเงินค่า

น้ าประปาครัง้สุดทา้ยของผู้โอน หรือส าเนา (ถ้าม)ีเป็นหลักฐานในการรับเงินคืน 

 

หมวด  ๓ 

การด าเนนิการติดตั้ง 

 

ข้อ  ๑๑  การต่อท่อประปาจากท่อจ่ายน้ าของการประปาถึงที่ติดต้ังมาตรวัดน้ า  รวมทั้งการติดต้ัง

มาตรวัดน้ า และเครื่องกั้นน้ าตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ   พร้อมทั้งการก าหนดขนาดของส่ิงของเหลา่น้ันให้เป็น

อ านาจหน้าที่ของการประปาโดยเฉพาะผู้หนึ่งผูใ้ดจะกระท าโดยพลการมิได ้   

บรรดาท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน้ า  อุปกรณ์เคร่ืองกั้นน้ ารวมทั้งมาตรวัดน้ าเมื่อได้ติดต้ังแลว้ให้

ตกเป็นทรัพย์สินของการประปา เว้นแต ่ท่ออุปกรณ์ภายในมาตรวัดน้ าถอืเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ า   

ข้อ  ๑๒  ในวันที่ขอตดิต้ังประปา  เมื่อผู้ขอใช้น้ าไดช้ าระค่ามัดจ าแก่การประปาตามอัตราที่ก าหนด

ในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติน้ีแล้ว  ให้การประปามอบหมายเจ้าหน้าที่ออกส ารวจสถานที่และจัดท าแบบ

แปลนแผนผัง  เพ่ือประมาณการค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการและแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ าทราบภายในเจ็ดวัน   

การแจ้งตามวรรคหน่ึงเป็นการแจ้งประมาณการค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์  รวมทั้งค่าประกันการ

ใช้น้ าตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติน้ี 

 ผู้ขอใช้น้ าซึ่งได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึงต้องช าระค่าใช้จา่ยตามประมาณการภายในสามสิบวัน  การ

ประปาจึงจะด าเนนิการติดต้ังประปาให้  หากไม่ช าระภายในเวลาที่ก าหนดให้ถอืว่าผู้ใช้น้ าสละสิทธิ์ในการขอ

ใช้น้ าประปาครัง้น้ัน และการประปามีอ านาจริบเงินมัดจ าไว้ได้ทั้งส้ิน 

ข้อ  ๑๓  ผู้ขอใช้น้ าประปาที่ย่ืนค าร้องและช าระค่าใช้จา่ยในการติดต้ังประปาแล้วต่อมา ปฏิเสธที่จะ

ให้การประปาวางท่อและติดต้ังมาตรวัดน้ าภายในเวลาที่ได้รับแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถอืว่า ผู้

ขอใช้น้ าสละสิทธิ์การใช้น้ า  ให้การประปาคืนค่าใช้จา่ยในการติดต้ังประปาที่ไดช้ าระไว้โดยหักค่าใช้จา่ยใน

การด าเนนิการในอัตราร้อยละย่ีสิบ 

 

-๖-..../// 

 

 



  

 

-๖- 

หมวด  ๔ 

หน้าที่ผู้ใช้น้ า 

 

ข้อ๑๔ ผู้ใช้น้ าจะใช้เคร่ืองสูบน้ าหรือเครื่องมืออื่นใดสูบน้ าโดยตรงจากท่อน้ าของการประปาหรือจาก

ท่อภายในมิได ้ ถ้าใช้น้ าจากแหลง่อื่น  เช่น  น้ าฝน  น้ าบ่อบาดาล  ฯลฯ  ผู้ใช้น้ าจะต้องตอ่ท่อแยกไว้ต่างหาก

จากท่อจ่ายน้ าของการประปาและท่อภายใน 

 ในกรณีผู้ใช้น้ ากระท าการฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึงการประปามีสทิธิงดจ่ายน้ าแก่ผู้ใช้น้ าและเรยีกให้ผู้ใช้

น้ าชดใช้ค่าเสยีหายอันเกิดแตก่ารน้ันตามที่การประปาก าหนด 

 ข้อ  ๑๕  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามาตรวัดน้ าคลาดเคลื่อน   ให้ผู้ใช้น้ าแจ้งเป็นหนังสือตอ่ กอง

ช่าง (งานกิจการประปา) เพ่ือท าการตรวจสอบมาตรวัดน้ า 

 เมื่อมีการตรวจสอบตามวรรคหน่ึงแลว้ปรากฏว่ามาตรวัดน้ ามีการคลาดเคลื่อนจริง  การประปาจะ

ด าเนนิการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยไมเ่สยีค่าใช้จา่ยใดๆในการตรวจสอบ และการประปาจะคิดจ านวนน้ า

ที่ไดใ้ช้หรอืสูญเสยีไปโดยใช้อัตราเฉล่ียเท่ากับจ านวนน้ าที่ไดใ้ช้ในสามเดอืนที่ผ่านมา  แตห่ากตรวจสอบแลว้

ปรากฏว่ามาตรวัดน้ าอยูใ่นสภาพใช้การได้ตามปกติผู้ใช้น้ าต้องเสยีค่าใช้จา่ยในการตรวจสอบตามอัตราที่

การประปาก าหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติน้ี 

 เมื่อมีเหตุสงสัยตามวรรคหน่ึงให้ถอืเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ าในการแจ้งให้การประปาทราบภายในสาม

วันท าการ  หากผู้ใช้น้ าเพกิเฉยให้ถอืว่ามีเจตนาทุจรติและมีโทษเช่นเดยีวกับความผิดข้อ  ๒๘   

ข้อ  ๑๖  ผู้ใช้น้ าจะท าการปลูกสร้าง  ต่อเติมโรงเรือน  สิ่งปลูกสร้างอื่นใด ปลูกต้นไมห้รือกระท า

การใดๆอันเกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคตอ่ระบบการสง่น้ าประปา  การบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าตลอดจนท่อ

และอุปกรณ์มิได ้เว้นแตจ่ะได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับการประปา 

ข้อ  ๑๗  ผู้ใช้น้ ารายใดยินยอมให้ผู้อื่นเอาน้ าประปาไปใช้โดยการซือ้ขาย  การให้  หรือวิธกีารอื่นใด

ในลักษณะเดยีวกันไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือค้าก าไรหรือไมจ่ะกระท ามิได ้ เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์

อักษรจากการประปา 

 

หมวด  ๕ 

การช าระค่าน้ าประปาและการเก็บเงิน 

ข้อ  ๑๘  ให้ผู้ใช้น้ าช าระเงินค่าน้ าประปาเป็นรายเดอืนตามอัตราที่ระบุในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติน้ี  

ซึ่งการประปาจะค านวณจากปรมิาณการใช้น้ าของผู้ใช้น้ าที่อ่านไดจ้ากมาตรวัดน้ าคูณด้วยอัตราค่า

น้ าประปาที่ใช้ในปัจจุบันค่าน้ าที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าน้ าประปาขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย 

 ให้การประปาออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปาตามวรรคหน่ึงและค่าบรกิารทั่วไปให้แก่ผูใ้ช้น้ าไว้เป็น

หลักฐานทุกคร้ัง 

-๗-../// 

 



  

 

-๗- 

ข้อ  ๑๙  ผู้ใช้น้ าประปาอาจช าระเงินค่าน้ าประปาทันทีที่พนักงานจดมาตรวัดน้ าน าใบเสร็จรับเงิน

หรือใบแจ้งหน้ีไปขอเรียกเก็บ หรืออาจขอใบแจ้งหนีเ้พ่ือช าระเงินดว้ยตนเอง  ณ  ที่ท าการประปาภายในเจ็ด

วันนับแต่วันได้รับใบแจ้งหน้ี 

 

หมวด  ๖ 

การจดและอ่านมาตรวัดน้ า 

 

ข้อ  ๒๐  เมื่อการประปาได้ติดต้ังมาตรวัดน้ าให้แก่ผูข้อใช้น้ าประปาแล้วให้พนักงานจดมาตรวัดน้ า

ท าการอ่านมาตรวัดน้ าของผู้ใช้น้ าในเดอืนถัดไปซึ่งตรงกับวันที่ที่ติดต้ังมาตรวัดน้ าเพื่อออกใบเสร็จรับเงินค่า

น้ าประปาโดยให้ถอืว่าเป็นค่าน้ าประปาเดอืนน้ัน  ทั้งนี ้ การประปาอาจปรับเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัด

น้ ารายใหม่ให้สอดคลอ้งกับระบบการอ่านมาตรของการประปา 

ข้อ  ๒๑  ผู้ใช้น้ าต้องให้ความยินยอมและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การประปาซึ่งมีหน้าที่เข้า

ไปในที่ดิน  อาคารหรือสถานที่อันเป็นที่อยูอ่าศัยของผู้ใช้น้ าเพื่อจดตัวเลขการใช้น้ า (จดมาตรวัดน้ า) ในแตล่ะ

เดอืน  ตลอดจนการตรวจสอบ  แก้ไข  ซ่อมแซมมาตรวัดน้ าหรือท่ออุปกรณ์ในการสง่น้ าระหว่างเวลาพระ

อาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ทั้งน้ี การด าเนนิการดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ให้แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานทุก

ครัง้ 

 

หมวด  ๗ 

การโอนกรรมสิทธ์ิการใช้น้ าประปา 

ข้อ  ๒๒  การโอนกรรมสทิธิ์การในการใช้น้ าประปาอาจมีไดใ้นกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ใช้น้ าเดิมตาย หรือ ย้ายที่อยู่  หรือ 

(๒) การเช่าบ้านหรืออาคารที่ติดต้ังประปาไว้แล้ว 

(๓) การซือ้ขายบ้านหรืออาคารที่ติดต้ังประปาไว้แล้ว 

(๔) กรณีอื่นที่การประปาก าหนด 

ผู้โอนตามวรรคหน่ึงอาจมอบอ านาจเป็นหนังสือในการขอโอนกรรมสทิธิ์มาตรวัดน้ าหรือเพ่ือ 

ขอรับเงินประกันคืนเน่ืองจากการโอนกรรมสทิธิ์ และผู้รับโอนจะมอบอ านาจเพ่ือรับโอนกรรมสทิธิ์ มาตรวัด

น้ าก็ให้ท าได้  ทั้งน้ีหนังสือมอบอ านาจต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 

 กรณีผู้โอนกรรมสทิธิ์การใช้น้ าตามวรรคหน่ึงถึงแก่ความตายให้ทายาทเป็นผูโ้อนกรรมสทิธิ์  

ข้อ  ๒๓  ให้ผู้รับโอนกรรมสทิธิ์การใช้น้ าตามข้อ  ๒๑  น าหลักฐานต่อไปนีแ้สดงต่อการประปา 

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรประจ าตัวพนักงานองค์การของรัฐ 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน 

(๓) ส าเนาหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน/อาคาร(ถ้าม)ี 

-๘-..// 



  

 

-๘- 

 

(๔) ส าเนาหนังสือสัญญาเชา่บ้าน/อาคาร (ถ้าม)ี 

(๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่มาตรวัดน้ าต้ังอยู ่

 ข้อ  ๒๔ การรับโอนกรรมสทิธิ์การใช้น้ าตามข้อ  ๒๑  ผู้โอนต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่อไปนี ้

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรประจ าตัวพนักงานองค์การของรัฐ 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน 

(๓) ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีผู้โอนตาย) 

(๔) ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น้ าตัวจรงิ (กรณีหายให้ใช้ใบแจ้งความ) 

(๕) ใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปาครัง้สุดทา้ยของผู้โอนหรือส าเนา (ถ้าม)ี 

ข้อ  ๒๕  ถ้าผู้ใช้น้ าไดรื้อ้ถอนอาคารหรือยา้ยไปจากภูมลิ าเนา  โดยมิไดแ้สดงเจตนาว่าจะ

ครอบครองสิทธกิารใช้น้ าอยูต่่อไปหรือโอนสิทธิการใช้น้ าให้ผู้อื่นหรือบอกเลิกสัญญาการใช้น้ าภายในสามสิบ

วัน นับแต่วันที่ไดรื้อ้ถอนอาคารหรือยา้ยไปจากภูมลิ าเนาให้ถอืว่าสละสทิธิการใช้น้ าการประปาทรงไว้ซึ่ง

สทิธิที่จะงดการจ่ายน้ าหรือโอนกรรมสทิธิ์การใช้น้ าให้แก่บุคคลอื่น 

ข้อ  ๒๖  กรณีผู้ใช้น้ าถงึแก่ความตาย  ทายาทหรือผู้มีกรรมสทิธิ์ในอาคารสถานที่น้ัน  ประสงค์จะ

ได้รับสทิธิในการใช้น้ าต่อไป ให้ทายาทหรือผู้มีกรรมสทิธิ์แสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการ

ประปาเพ่ือท าการโอนสทิธิการใช้น้ าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้น้ าถงึแก่ความตาย 

 ในกรณีตามวรรคหน่ึงหากทายาทหรือผู้มีกรรมสทิธิ์ในอาคารสถานที่มิไดด้ าเนนิการใดๆเพ่ือขอรับ

โอนสทิธิการใช้น้ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถอืว่ามีเจตนาสละสทิธิ์ การประปามีอ านาจในการงดการ

จ่ายน้ าประปาน้ันได้ 

 การโอนกรรมสทิธิ์หรือสทิธิครอบครองในบ้านหรืออาคารอันเน่ืองจากการซือ้ขาย  การเช่าหรือการ

ท านติิกรรมใดๆ โดยที่คู่กรณีมิไดต้กลงในเร่ืองสทิธิในการใช้น้ าหรือเงินประกันการใช้น้ าไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็

ตามให้ถอืว่า ผู้ใช้น้ ารายเดมิได้สละสิทธิหรอืโอนเงินประกันการใช้น้ าไปเป็นของผู้ครอบครองบ้านหรือ

อาคาร  ตามสทิธิสืบเนื่องจากการท านติิกรรมดังกลา่ว  ผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารใหม่มีสิทธิขอเปลี่ยน

ช่ือผู้ใช้น้ าไดโ้ดยไมต้่องจ่ายเงินประกันการใช้น้ าหรือค่าใช้จา่ยอื่นใด  เว้นแตผู่้ใช้น้ ารายเดมิได้ถอนเงินประกัน

การใช้น้ าไปแลว้  หรือกิจการประปาได้หักเงินประกันการใช้น้ าชดใช้ค่าน้ าที่ค้างช าระจนหมดส้ินแล้ว  ให้ผู้

ครอบครองบ้านหรืออาคารรายใหม่  วางเงินประกันการใช้น้ าใหม่ 

 

หมวด  ๘ 

ความรับผดิของผู้ใช้น้ า 

ข้อ  ๒๗  การประปาถือเป็นทรัพย์สินขององค์การบรหิารสว่นต าบล  ผู้ใดกระท าโดยเจตนา หรือ 

โดยประมาทท าให้เกิดความเสยีหายแก่ทรัพย์สินของกิจการประปาไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม  ผู้น้ันต้อง

ชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่การประปาตามความเสยีหายน้ันทั้งนี ้ไมตั่ดสิทธิการประปาในการด าเนนิคดีทั้งทาง

แพง่และทางอาญา                 -๙.//  



  

 

-๙- 

  ๒๘  ผู้ใดโดยทุจรติเอาน้ าประปาไปใช้  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ าหรือกระท าการ

ใดๆเพ่ือเอาน้ าประปาไปใช้โดยไมม่ีอ านาจ ให้การประปางดจา่ยน้ า(ตัดมาตร)ทันที โดยไมต้่องบอกกล่าว

ลว่งหน้าและเป็นดุลยพินิจของผู้บรหิารท้องถิ่นในการพิจารณาด าเนินคดีแกผู่้น้ัน 

ในกรณีตามวรรคหน่ึงให้ผู้กระท าผิดชดใช้ค่าน้ าประปาที่ไดใ้ช้ไปแลว้ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่

การประปาก าหนด และมใิห้อนุญาตจ่ายน้ าประปาแก่ผู้น้ันจนกว่าจะได้ชดใช้ค่าเสยีหายเต็มจ านวน 

 ในกรณีที่ผู้ใช้น้ าตามวรรคหน่ึงไดรั้บอนุญาตให้ใช้น้ าใหม่  ผู้ใช้น้ าต้องด าเนินการขอใช้น้ าเสมอืนเป็น

ผู้ใช้น้ ารายใหม่และให้ช าระค่าธรรมเนียมขอบรรจบมาตรวัดน้ าตามอัตราบัญชีแนบท้าย 

ข้อ  ๒๙  ในกรณีที่ผู้ใช้น้ าค้างช าระค่าน้ าประปาเป็นเวลาสองเดอืนติดต่อกันให้การประปาแจ้งเตอืน

เป็นหนังสือให้ผู้ใช้น้ าทราบเพ่ือด าเนนิการช าระค่าน้ าที่ค้างอยู่ให้แลว้เสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไดรั้บ

หนังสือแจ้ง 

 กรณีตามวรรคหน่ึง  เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผู้บริหารท้องถิ่นอาจขยายเวลาการช าระค่าน้ าไดไ้มเ่กิน

สามสิบวันและอาจแบ่งการช าระออกเป็นงวดๆก็ได ้ ทั้งนีใ้ห้มีบันทึกขอ้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ถ้าผู้ใช้น้ าตามวรรคหน่ึงไดรั้บแจ้งแลว้เพิกเฉยหรือผิดสัญญาข้อตกลงตามวรรคสองให้การประปามี

อ านาจบอกเลิกสัญญาและงดจ่ายน้ า (ตัดมาตร)ทันที  และมีอ านาจหักค่าน้ าที่ค้างช าระจากค่าประกันการ

ใช้น้ าไดเ้ต็มจ านวน 

ข้อ  ๓๐  ผู้ใดละเมิดการใช้น้ าหรือกระท าการใดๆให้การประปาได้รับความเสยีหายหรือไมย่อมช าระ

เบี้ยปรับหรือค่าเสียหายตามที่การประปาเรียกเก็บ  เมื่อถูกงดจ่ายน้ าประปาแล้ว (ตัดมาตรวัดน้ า)  แตก่าร

ประปายังไม่ไดบ้อกเลิกสัญญาหากผู้น้ันน าเงินมาช าระหนีท้ี่ค้างทั้งหมดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่งดจา่ย

น้ า  ให้การประปาท าการติดต้ังมาตรวัดน้ าให้ใช้ตามเดมิ  ทั้งนีต้้องช าระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ า

ตามอัตราที่การประปาก าหนดในบัญชีแนบท้าย 

 ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึงเมื่อได้ช าระหนีท้ี่ค้างทั้งหมดแล้วให้ยื่นค าขอใช้น้ าและช าระ

ค่าใช้จา่ยในการติดต้ังประปาเสมอืนเป็นผูใ้ช้น้ ารายใหม่ 

 

หมวด  ๙ 

การเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ าและการย้ายสถานที่ใช้น้ า 

 

ข้อ  ๓๑  ในกรณีที่ผู้ใช้น้ าต้องการเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ า หรือยา้ยสถานที่ใช้น้ า หรือเปลี่ยนจุด

ประสานท่อจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงภายในเขตพืน้ที่บรกิารของการประปาองค์การบรหิารสว่นต าบลโดย

ไมเ่ปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ าให้ย่ืนค าร้องตอ่การประปาพร้อมหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวพนักงานองค์การของ

รัฐ(พร้อมส าเนา) 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านที่จะย้ายสถานที่ใช้น้ าไป 

(๓) ใบเสร็จค่าน้ าประปาครัง้สุดทา้ยหรือส าเนา (ถ้าม)ี                                  -๑๐-..// 



  

 

-๑๐- 

(๔) ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ า (ถ้าม)ี 

ในกรณีการขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ าตามวรรคหน่ึงผู้ขอใช้น้ าต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม

เช่นเดยีวกับการขอใช้น้ าประปาในครัง้แรกและให้การประปาคืนเงินค่าประกันการใช้น้ าที่เรยีกเก็บไว้เดมิแก่ผู้

ขอใช้น้ า 

กรณีการย้ายสถานที่ใช้น้ าหรือเปลี่ยนจุดประสานท่อตามวรรคหน่ึงให้ผู้ใช้น้ าช าระค่าธรรมเนียม 

เช่นเดยีวกับการขอติดต้ังใหม่ ยกเว้นค่ามาตรวัดน้ าและค่าประกันการใช้น้ า 

 

หมวด  ๑๐ 

บทก าหนดโทษ 

 

ข้อ  ๓๒  กรณีมาตรวัดน้ าเสียหาย  บุบสลายหรือช ารุดโดยการกระท าของผู้ใช้น้ าหรือบริวารท าให้

ไมส่ามารถวัดค่าการใช้น้ าไดใ้ห้ผู้ใช้น้ าหรือบริวารรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเสยีหายที่แท้จริง 

 ในกรณีตามวรรคหน่ึงให้ผู้ใช้น้ าแจ้งการประปาภายในห้าวันเพ่ือตดิต้ังมาตรวัดน้ าใหม่โดยออก

ค่าใช้จา่ยเองทั้งสิน้  หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดให้การประปาแจ้งการงดจ่ายน้ าเป็นหนังสือภายในสามวันท า

การและด าเนนิการงดจ่ายน้ าทันที 

 กรณีตามวรรคหน่ึงถ้าในเดอืนใดไมอ่าจคิดค่าน้ าประปาที่ไดใ้ช้ไปได้ให้ค านวณจากจ านวนน้ าที่ไดใ้ช้

ไปเท่ากับอัตราค่าน้ าเฉลี่ยสามเดอืนที่ผ่านมา 

 การขอใช้น้ าภายหลังการงดจ่ายน้ าตามวรรคสองให้ผู้ใช้น้ าด าเนินการขอใช้น้ าเสมอืนเป็นผูใ้ช้น้ าราย

ใหม่ 

ข้อ  ๓๓  ผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนข้อบัญญัติน้ีในข้อ  ๑๑  วรรคหน่ึง  ข้อ  ๑๔ ข้อ ๑๖  ข้อ ๑๗ และ

ข้อ  ๒๘  มีโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท 

 ข้อ ๓๔ บุคคลใดแสดงเจตนาที่ดนิให้แก่การประปาโดยปราศจากค่าตอบแทนเพ่ือใช้เป็นสถานที่

ก่อสร้างและเป็นที่ต้ังระบบประปาเพ่ือสง่จ่ายน้ าให้แก่บรรดาผู้ใช้น้ าถอืว่าบุคคลน้ันเป็นผูม้ีคุณูปการต่อการ

ประปาให้การประปาประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลน้ันในสายตา 

 ให้บุคคลตามวรรคหน่ึงหรือทายาทผู้รับมรดกไดรั้บยกเว้นค่าน้ าประปาในอัตราๆไมเ่กิน ๓๐ ลูก

บาศก์เมตรต่อเดอืนตลอดจนค่าธรรมเนียมทุกประเภทในการขอใช้น้ าประปาครัง้แรก ทั้งน้ีไมร่วมถึง

บุคคลภายนอกผู้รับโอนสทิธิในการใช้น้ าประปาจากบุคคลดังกล่าว 

 การแสดงเจตนาตามวรรคหน่ึงให้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมาย  

 ข้อ ๓๕ ให้สถานที่ราชการ  บ้านพักราชการ  วัด มัสยิด สถานที่ประกอบศาสนพิธ ีที่มีใบอนุญาตให้

ได้รับสทิธิ์ช าระค่าน้ าประปาในอัตราเพียงครึ่งหน่ึงของค่าน้ าประปา  ๓๐ ลูกบาศก์เมตรแรกต่อเดอืน 

 

-๑๑../// 

 



  

 

-๑๑- 

ข้อ ๓๖ ในกรณีมีความจ าเป็นมกีารประปาตอ้งท าการซ่อมแซมระบบประปาซึ่งท าให้ต้องหยุดการ

สง่จ่ายน้ าเป็นการช่ัวคราวการประปาจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากอ่นการด าเนนิการไมน้่อยกว่าหน่ึงวัน  เว้นแต ่

ในกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนอย่างย่ิงที่ไม่อาจหลกีเลี่ยงได้การประปา อาจท าการซอ่มแซม  ปรับปรุงหรือแก้ไข

ระบบประปาตามควรแก่กรณีโดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า 

 

บทเฉพาะกาล 

.........................  

 ข้อ ๓๗  ข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับค่าน้ าประกันการใช้น้ ามิให้กระทบต่อผู้ใช้น้ าตามข้อบัญญัติองค์การ

บรหิารสว่นต าบลหนองฉิม เร่ือง ข้อบังคับส าหรับผู้ใช้น้ าประปา  พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีอยูก่่อนหรอืในวันที่

ข้อบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่        เดอืน  มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

 

                    (นายวินัย  โชคชัย) 

        นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

 

 

 

                    เหน็ชอบ 

 

 

 นายอ าเภอเนินสง่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

-๑๒- 

บัญชีแนบท้ายอัตราค่าธรรมเนยีมการขอใช้น้ าประปา 

“ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม  เรื่องการบรหิารกิจการประปา  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

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

 

๑. ค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ าประปาครัง้แรก(ติดต้ัง)  ๒๐๐  บาท  

๒. ค่าบ ารุงมาตรวัดน้ า        ๑๕              บาท /เดอืน 

๓. ค่าน้ าประปา       ๑๐              บาท/หน่วย  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


