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หลักการ 

 

ปรับปรุงข้อบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปา 
 
 

เหตุผล 
 

             เนื่องจากข้อบัญญัติกิจการประปา พ.ศ. ๒๕54 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีหลักเกณฑ์ใน
การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาที่ไม่เหมาะสมกับการด าเนินการในปัจจุบัน  ดังนั้นเพ่ือปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
เรื่อง  การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปา พ.ศ.2562 

 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ว่าด้วยการบริหารกิจการ
และการบ ารุงรักษาระบบประปา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ และ
นายอ าเภอนาดี จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  เรื่อง  การบริหารกิจการและ
การบ ารุงรักษาระบบประปา พ.ศ.2562” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง กิจการประปา พ.ศ.2554 
 ข้อ 4 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้  
  “ระบบประปาหมู่บ้าน” หมายความว่า ระบบประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
ดินสอและมีการบริหารกิจการประปาโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการ แต่ไม่หมายความรวมถึงระบบ
ประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปานครหลวง  
 “ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา” หมายถึง เงินหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
ดินสอ เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ าประปา รวมทั้งค่ามาตรวัด ค่าท่อ อุปกรณ์ ค่าแรง และ ค่าด าเนินการติดตั้งประปาจน
แล้วเสร็จ แต่ไม่รวมถึง ค่าติดตั้งประปาภายในอาคาร  
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ หรือข้าราชการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งดินสอต าแหน่งอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 “ผู้ขอใช้น้ า” หมายถึง ผู้ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ าต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 “ผู้ใช้น้ า” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งดินสอ  
 “ระบบการผลิตน้ า” หมายถึง ระบบการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งน้ าประปา เช่น ระบบ ประปาบาดาล 
ระบบประปาผิวดิน เป็นต้น 
  “อุปกรณ”์ หมายถึง สิ่งของที่ใช้เพ่ือประโยชนในการจัดการส่งและจ าหน่ายน้ าแก่ผู้ใช้น้ า   
 “มาตรวัดน้ า” หมายถึง เครื่องบอกจ านวนปริมาณการใช้น้ าที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งดินสอก าหนด  
 “ประตนู้ า” หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับปิดเปิดจัดส่งจ าหน่ายน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ า  
 “ท่อ” หมายถึง ท่อส าหรับใช้ในการส่งน้ าและจ าหน่ายน้ า  
 “ท่อภายนอก” หมายถึง ท่อที่ต่อจากท่อจ่ายน้ าของการประปาไปเชื่อมต่อกับมาตรวัดน้ า  
 “ท่อภายใน” หมายถึง ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ าเข้าสู่สถานที่ใช้น้ าหรือภายในอาคารของผู้ใช้น้ า  
 “งดจ่ายน้ า” หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสองดจัดส่งน้ าและจ าหน่ายน้ า ให้แก่ผู้ใช้น้ า 
 ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ โดยมีองค์ประกอบ ของ
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้  
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  (๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เป็นประธานกรรมการ  
  (๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เป็นรองประธานกรรมการ  
  (๓) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านที่ให้บริการ เป็นกรรมการ  
  (๔) ก านันและผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ให้บริการ เป็นกรรมการ 
   (๕) ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านที่ให้บริการ หมู่บ้านละ ๑ คน เป็นกรรมการ  
  (๖) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอหรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นกรรมการ/เลขานุการ ให้คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ มีหน้าที่ในการ
ก าหนดค่าใช้จ่าย ในการติดตั้งประปา อัตราค่าน้ าประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ า ในกรณีที่มี 
ความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรา หรือก าหนดค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ตามตารางแนบท้าย  ข้อบัญญัตินี้ 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 ข้อ 7 การขอใช้น้ าประปา ผู้ขอใช้น้ าต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบค าขอ ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอก าหนด และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา ตามตาราง แนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  ในการยื่นค าขอใช้น้ าตามวรรคหนึ่ง ผู้ขอใช้น้ าจะต้องน าเอกสารหลักฐานมายื่นประกอบค าขอใช้น้ า 
ดังต่อไปนี้  
  (๑) ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  
  (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
  (๓) แผนผังที่ตั้งมาตรวัดน้ า  
  (๔) กรณีผู้ยื่นค าขอใช้น้ าเป็นผู้เช่า หรือผู้อาศัยตามทะเบียนบ้าน ต้องมีหนังสือ มอบอ านาจจาก
เจ้าบ้านมาประกอบด้วย  
 กรณีสถานที่ราชการ บ้านพักของทางราชการ ที่ท าการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ วัด และ  สถานที่
ประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ที่จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว การขอใช้น้ าประปาต้องให้ผู้มี อ านาจลงนามตาม
กฎหมายของสถานที่นั้น ๆ เป็นผู้ยื่นค าขอใช้น้ า 
 ข้อ 8 ในการส่งน้ าประปาต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
  (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอจะส่งน้ าประปาให้กับผู้ขอใช้น้ า ก็ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นผู้ใช้น้ าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
  (๒) การติดตั้งท่อภายนอกกับมาตรวัดน้ า พร้อมทั้งการก าหนดขนาดของอุปกรณ์ เป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ โดยผู้ใช้น้ าต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดท าและติดตั้ง ทั้งหมด ส าหรับการติดตั้ง
ท่อภายในนั้นผู้ขอใช้น้ าจะต้องด าเนินการติดตั้งและออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ทั้งหมด  
  (๓) มาตรวัดน้ าจะต้องติดตั้งไว้ที่ต้นทางในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ าที่ตรวจสอบได้ง่าย เพ่ือความ
สะดวกแก่พนักงานตรวจมาตรวัดน้ า สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้น้ า หรือท าการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขและ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  (๔) มาตรวัดน้ า ท่อภายนอก และอุปกรณ์ เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล แก่งดินสอ 
ท่อภายใน เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ า 
  (๕) กรณีท่อภายในเกิดการช ารุดเสียหาย ผู้ใช้น้ าจะต้องด าเนินการซ่อมแซม และออกค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมเองทั้งหมด และต้องช าระค่าน้ าที่สูญไปจากการรั่วไหลเนื่องจาก การช ารุดนั้น  
  (๖) ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ าท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือย้าย ที่ติดตั้งประตูน้ า มาตรวัดน ้า โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
 

/(7) ผู้ใช้น้ า... 
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  (๗) ผู้ใช้น้ าจะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษา ประตูน้ า มาตรวัดน้ า และท่อภายใน ให้อยู่ใน
สภาพดีเสมอ ถ้าเกิดการช ารุดเสียหาย โดยการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้น้ าเอง องค์การ บริหารส่วนต าบล
แก่งดินสอ จะไม่รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ  
  (๘) ถ้าปรากฏว่า ท่อภายนอกในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ าเกิดช ารุดรั่วไหลขึ้น ผู้ใช้น้ า ต้องแจ้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอโดยเร็วที่สุด เพ่ือจะได้ซ่อมแซมให้ใช้การได้โดยด่วน 
 ข้อ 9 อัตราค่าน้ าประปา ให้คิดตามตารางแนบท้ายข้อบัญญัตินี้  
 ข้อ 10 กรณีมีเหตุจ าเป็น จะงดหรือหยุดการใช้น้ าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะราย องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งดินสอจะแจ้งให้ผู้ใช้น้ าทราบก่อนทุกครั้ง  
 ข้อ 11 ค่าซ่อมบาทวิถี ถนน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อันเกิดจากการติดตั้งประปา
อันจ าเป็นต้องขุดผ่านสิ่งก่อสร้างข้างต้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งอยู่หลังมาตรวัดน้ า ผู้ใช้น้ า ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด  
 ข้อ ๑2 ผู้ใช้น้ าต้องช าระค่าน้ าประปาเมื่อพนักงานเก็บค่าน้ าประปาได้เรียกเก็บค่าน้ าประปา เมื่อผู้ใช้น้ าได้
ช าระเงินแล้วพนักงานจะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ใช้น้ าไม่สามารถช าระเงินได้ เมื่อพนักงานเก็บค่า
น้ าประปาเรียกเก็บ จะต้องน าเงินไปช าระ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล แก่งดินสอ ภายในเจ็ดวันนับถัด
จากวันที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งใบแจ้งหนี้ไว้ ณ สถานที่ ที่ผู้ใช้น้ าแจ้งไว้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ หากพ้น
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล แก่งดินสอ มีสิทธิที่จะงดจ่ายน้ าแก่ผู้ใช้น้ ารายนั้นก็ได้ 
และผู้ใช้น้ าจะต้องรับผิดชอบช าระหนี้ที่ค้างอยู่ ทั้งสิ้น 
 ข้อ ๑3 กรณีมาตรวัดน้ าเสีย ให้คิดอัตราค่าน้ าโดยเฉลี่ยจากค่าน้ าสามเดือนหลังสุดก่อน มาตรวัดน้ าเสีย
โดยน าอัตราค่าน้ าสามเดือนล่าสุดก่อนมาตรวัดน้ าเสียบวกรวมกันแล้วหารด้วยสาม เว้นแต่กรณีมาตรวัดน้ าเสียใน
เดือนแรกที่เริ่มใช้น้ าจะคิดค านวณที่ใช้ไปภายหลัง เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอได้เปลี่ยนมาตรวัดน้ า
ใหม่แล้ว 
 ข้อ ๑4 ผู้ใช้น้ าต้องรับผิดชอบดูแลรักษาตราผนึกที่มาตรวัดน้ า และบริเวณข้อต่อ รวมทั้ง ลวดที่ใช้มัดตรา
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หากช ารุดหรือถูกท าลายไป หรือลวดที่ใช้มัดตราผนึกขาดไป ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใด ๆ ก็
ตาม ผู้ใช้น้ าต้องรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอทราบทันท ีที่พบเห็น  
 ข้อ ๑5 ผู้ใช้น้ าต้องรับผิดชอบดูแลรักษามาตรวัดน้ าและประตูน้ าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ใช้การได้ภายใต้
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
  (๑) กรณีมาตรวัดน้ าช ารุดเสียหายเนื่องจากการกระท าโดยเจตนาของผู้ใช้น้ า จนไม่สามารถจด
บันทึกปริมาณการใช้น้ าจากมาตรวัดน้ าได้ หรือกรณีที่ผู้ใช้น้ ากระท าด้วยวิธีการใด ๆ ให้ตัวเลขในมาตรวัดน้ าเดินไม่
เป็นปกติตามสภาพเดิม ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอได้ติดตั้ง หรือมีเจตนากระท าให้มาตรวัดน้ าสูญ
หายไป ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  ต้องเปลี่ยน  หรือติดตั้งมาตรวัดน้ าใหม่  ผู้ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ ในการเปลี่ยนหรือติดตั้งมาตรวัดน้ าใหม่ และ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย
จากการกระท าดังกล่าว โดยการก าหนด อัตราค่าเสียหายนั้นให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณีไป  
  (๒) ในกรณีมาตรวัดน้ าช ารุดเสียหายเพราะการกระท าโดยไม่เจตนา ผู้ใช้น้ า ต้องช าระค่ามาตรวัด
น้ าที่เปลี่ยนใหม่ หรือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการซ่อมแซมมาตรวัดน้ า แล้วแต่กรณี รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการติดตั้ง  
  (๓) ในกรณีมาตรวัดน้ าเกิดการช ารุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้เป็นการกระท า ของผู้ใช้น้ า
หรือบุคคลในครอบครัวหรือในความปกครองของผู้ใช้น้ า องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะด าเนินการ
ซ่อมแซมหรือติดตั้งใหม่ โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอทั้งหมด 

 
/ข้อ 16... 

 



-4- 
 

 ข้อ ๑6 พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจ เข้าไปตรวจสอบน้ า
ในอาคารเมื่อสงสัยว่ามีการใช้น้ าโดยมิชอบ หรืออย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 ข้อ ๑7 กรณีบ้านเช่าเมื่อมีผู้เช่าย้ายออกไปหรือว่างด้วยประการใดก็ดีองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
จะเรียกค่าน้ าประปาจากเจ้าของบ้านเช่าหรือผู้ให้เช่าเท่านั้น  
 ข้อ ๑8 กรณีผู้ใช้น้ ามีความประสงค์จะเลิกใช้น้ า หรือจะต้องย้ายสถานที่อยู่หรือมี การโอนกรรมสิทธิ์ของ
สถานที่ใช้น้ าของผู้ใช้น้ า ผู้ใช้น้ าต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 ข้อ ๑9 ในกรณีบุคคลซึ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในสถานที่ของผู้ใช้น้ าเดิม มีความประสงค์จะเป็น ผู้ใช้น้ าแทน
ผู้ใช้น้ าเดิม หรือประสงค์จะรับช่วงการใช้น้ าต่อจากผู้ใช้น้ าเดิม บุคคลนั้นต้องแจ้งความ ประสงค์ขอใช้น้ าต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอโดยไม่ชักช้า โดยในการแจ้งนั้นให้ผู้แจ้งน า เอกสารหลักฐานตามข้อ 7 มายื่นต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอด้วย เพ่ือประกอบ การพิจารณาให้เป็นผู้ใช้น้ า ทั้งนี้ ผู้แจ้งต้องช าระค่าใช้จ่าย
อันเกิดจากการขอใช้น้ าในกรณีนี้ทั้งหมด 
 บุคคลซึ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในสถานที่ของผู้ใช้น้ าเดิม และได้ใช้น้ าต่อจากผู้ใช้น้ าเดิมโดยมิได้ แจ้งให้
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอทราบ หากองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอตรวจพบแล้ว แจ้งให้ทราบ ให้
บุคคลนั้นแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอขอเป็นผู้ใช้น้ า หรือขอใช้น้ าต่อจาก ผู้ใช้น้ าเดิมภายในก าหนดสิบ
ห้าวัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอจะงดจ่ายน้ าแก่สถานที่นั้น 
 ข้อ 20 สถานทีใ่ดที่ใช้น้ าประปาอยู่ก่อนแล้วแต่ได้ยกเลิกไป ภายหลังมีผู้ขอใช้น้ าประปาอีก ผู้ขอใช้น้ าต้อง
ปฏิบัติตามข้อ 8 แห่งข้อบัญญัตินี้  
 ข้อ 21 ผู้ใช้น้ ารายใดถูกงดจ่ายน้ าเพราะไม่ช าระหนี้ค้าง หรือเพราะเหตุอย่างอ่ืน ภายหลัง ได้แจ้งความ
ประสงค์ขอใช้น้ าต่อ ผู้ใช้น้ ารายนั้นต้องช าระหนี้ค้าง ค่าปรับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกิดจากการขอใช้น้ าต่อ
ทั้งหมด  
 ข้อ ๒2 การขอใช้น้ าประปาชั่วคราว ให้ผู้ขอใช้น้ ายื่นค าขอเช่นเดียวกับผู้ขอใช้น้ าทั่วไปตาม ข้อ 7 แห่ง
ข้อบัญญัตินี้ โดยผู้ขอใช้น้ าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาชั่วคราวตามตารางแนบท้าย ข้อบัญญัตินี้  
 ข้อ ๒3 การขอเลิกใช้น้ าประปาชั่วคราว ให้ผู้ใช้น้ ายื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอก าหนด โดยผู้ใช้น้ าต้องฝากมาตรวัดน้ าไว้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ และ
ต้องเสียค่าถอดมาตรวัดน้ าตามตารางแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การฝากมาตรวัดน้ านั้นให้มีก าหนดเวลาคราวละ
หนึ่งปี เมื่อครบก าหนดเวลา หากผู้ใช้น้ ามีความประสงค์ จะฝากมาตรวดน้ าต่อ ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอก าหนด ภายในก าหนดสามสิบวัน นับถัดจากวันครบก าหนดหนึ่งปี 
หากไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสิทธิการใช้น้ าประปาเป็นอันระงับไป 
 เมื่อผู้ใช้น้ ามีความประสงค์จะใช้น้ าประปาต่อไปอีก ให้ผู้ใช้น้ ายื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอก าหนดเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ด าเนินการติดตั้งมาตรวัด
น้ า โดยผู้ใช้น้ าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ตามตารางแนบท้ายข้อบัญญัติ 
 ข้อ ๒4 การขอย้ายสถานที่ใช้น้ าจากอาคารเดิมไปยังอาคารใหม่ ให้คิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง  ประปา
เช่นเดียวกับการขอติดตั้งใหม่ เว้นแต่ค่ามาตรวัดน้ า  
 ข้อ ๒5 กรณีผู้ใช้น้ ามีข้อสงสัยว่า มาตรวัดน้ ามีความคลาดเคลื่อนในการวัดปริมาณการใช้น้ า หรือขัดข้อง
ไม่เป็นปกติ ให้แจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอด าเนินการตรวจสอบโดยเร็ว  
 ข้อ ๒6 ห้ามผู้ใช้น้ าน าน้ าประปาไปขายหรือแจกจ่ายให้กับผู้ใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ใช้น้ าท าการฝ่าฝืนองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะงดจ่ายน้ าแก่ผู้ใช้น้ า
รายนั้นทันที  
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 ข้อ ๒7 ห้ามผู้ใดใช้เครื่องสูบน้ า หรือเครื่องมือมืออ่ืนใดสูบน้ าจากท่อจ่ายน้ าขององค์การ บริหารส่วนต าบล
แก่งดินสอ หรือต่อท่อตรงจากท่อภายนอก หากมีผู้ใดฝ่าฝืนองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ มีสิทธิ์ในการ
ด าเนินการเรียกค่าเสียหายและด าเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน  
 ข้อ ๒8 ผู้ใช้น้ าต้องอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ในการเข้าไป
ตรวจสอบท่อและอุปกรณ์ภายในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ าเมื่อมีเหตุอันสมควร  
 ข้อ ๒9 กรณีมีท่อน้ าภายในอาคารที่ใช้น้ าจากแหล่งอ่ืน เช่น น้ าฝน น้ าบ่อ เป็นต้น ท่อน้ า ดังกล่าว ต้อง
แยกจากท่อภายในโดยเด็ดขาด  
 ข้อ 30 กรณีผู้ใช้น้ าท าการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอที่ด าเนินการให้ค าแนะน าโดยชอบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งดินสอจะงดจ่ายน้ าแก่ผู้ใช้น้ ารายนั้นก็ได้  
 ข้อ 31 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอเป็นผู้รักษาการให้เป็นไป ตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้บัญญัตินี้ 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2562 

 
 

       (ลงชื่อ)    ส าราญ  อ่อนอรุณ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
เรื่อง การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปา พ.ศ.2562 

********************************* 
 
ล าดับ

ที ่
รายการ อัตราค่าธรรมเนียม/บาท หมายเหตุ 

1 ค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอใช้น้ า 100.-  
2 ค่ามาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ 

ก.มาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ ขนาด 1/2 นิ้ว 
ข.มาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ ขนาด 3/4 นิ้ว 
ค.มาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ ขนาด 1    นิ้ว 

 
500.- 

1,300.- 
2,200.- 

 

3 ค่าแรงในการติดตั้ง เปลี่ยน ย้ายมาตรน้ า(ภายนอกอาคาร) 100.-  
4 ค่าตรวจสอบมาตรน้ า ครั้งละ 60.-  
5 ค่าน้ าประปาลูกบาศก์เมตรละ 5.-  
6 ค่าธรรมเนียมรายเดือน (ทุกเดือน) 10.-  
7 ค่าปรับกรณีค้างช าระ ครั้งละ  50.-  
8 ค่าบ ารุง/รายเดือน(ทุกเดือน) 10.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าขอใชน้้ าประปา 
***************************** 

 ขาพเจา............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูที่....................... 
ต าบล.....................................................อ าเภอ...........................................จังหวัด................................. .............. มี
ความประสงคขอใช้น้ าประปาจากระบบประปาหมู่บ้านองคการบริหารสวนต าบลแก่งดินสอ โดยขาพเจา ยินยอมท่ี
จะปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ที่ระบบประปาหมู่บ้านองคการบริหารสวนต าบลแก่งดินสอ ไดก าหนดไวโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
 

 
  (ลงชื่อ).................................................ผูยื่นค าขอใช้น้ าประปา 

 (................................................) 
วันที่........................................................ 

 
  

  ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรใหรับเปนสมาชิกผูใช้น้ าจากระบบ
ประปาหมู่บ้านองคการบริหารสวนต าบลแก่งดินสอ   แหงนี้ไดโดยผูขอใชน้ าจะตองปฏิบัติขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนต าบลแก่งดินสอ  เรื่อง การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปา พ.ศ.2562 
 
 
  

(ลงชื่อ)................................................ 
       (..........................................) 

ต าแหนง............................................... 
วันที่...................................................... 

 
 
 
 
หมายเหตุ:ผูยื่นค าขอใชน้ าตองแนบเอกสารประกอบดังนี้  
   ๑.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
   ๒.ส าเนาทะเบียนบาน และช าระคาธรรมเนียมใหเสร็จ จึงมีสิทธิตอน้ าใชได 


