
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
 

เรื่อง  การบริหารกิจการประปา  พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

๑ 
 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 

เรื่อง  การบริหารกิจการประปา  พ.ศ. 2562 
************************ 

 
 
 

หลักการ 
  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๖) 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
ทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี  

 
 
 

เหตุผล 
 

 เนื่องจากเป็นการสมควรท่ีจะมีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  การบริหารกิจการประปา  พ.ศ.  
2562 เพื่อรองรับการบริหารจัดการบริการสาธารณะ เรื่องน้ำใช้อุปโภคและบริโภค กิจการประปาท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทอนบริหารจัดการไปพลางก่อนจนกว่าหมู่บ้านจะมีความพร้อมในการนำกิจการประปา
หมู่บ้านไปดำเนินการเองหรือกรณีกิจการประปาหมู่บ้านไปดำเนินการแล้วแต่ประสบปัญหาไม่สามารถ
ดำเนินการได้   อาศัยอำนาจตามความมาตรา  ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึง
ตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

๒ 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
เรื่อง  การบริหารกิจการประปา 

พ.ศ. 2562 
 

  โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนว่าด้วยการบริหาร
กิจการประปา 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนโดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนและนายอำเภอทุ่งหว้าจึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปา พ.ศ. ๒๕๖2” 

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนและบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวัน
ประกาศใช้และให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 

 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำส่ังอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้
ยกเลิกและให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติออกระเบียบประกาศหรือคำส่ังเพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “องค์การบริหารส่วนตำบล” หมายความถึงองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
  " พนักงานเจ้าหน้าท่ี" หมายถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตำแหน่งอื่น หรือพนักงานจ้าง ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  “การประปา” หมายความถึงการประปาท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทอน การบริหารกิจการประปาโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเองหรือได้ดำเนินการบริหาร
กิจการไปพลางก่อนจนกว่าหมู่บ้านจะมีความพร้อมในการนำกิจการประปาหมู่บ้านไปดำเนินการบริหารกิจการ
เอง 
 
 



  

 

๓ 
 
  “ผู้ใช้น้ำประปา” หมายความถึงบุคคลท่ีได้ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ำประปาต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและได้ทำสัญญาการใช้น้ำประปาไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 

  “ผู้ใช้น้ำประปาถาวร” หมายความถึงบุคคลท่ีได้ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ำประปาต่อเจ้า
พนักงานท้องถิน่และได้ทำสัญญาการใช้น้ำประปาไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โดยมีระยะเวลาการ
ใช้น้ำต้ังแต่ ๑๕ วันขึ้นไป   

  “ผู้ใช้น้ำประปาช่ัวคราว” หมายความถึงบุคคลท่ีได้ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ำประปาต่อเจ้า
พนักงานท้องถิน่และได้ทำสัญญาการใช้น้ำประปาไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โดยมีระยะเวลาการ
ใช้น้ำไม่เกิน ๑๕ วันขึ้นไป   

  “พนักงานจดมาตรวัดน้ำ” หมายความถึงเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนให้มีหน้าท่ีจดมาตรวัดน้ำและเรียกเก็บเงินค่าน้ำประปา 

  “พนักงานผลิตน้ำประปา” หมายความถึงเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาจัดหาน้ำสะอาดบริการประชาชนผู้ใช้น้ำประปาและตรวจสอบซ่อมแซมบำรุงรักษา
ระบบน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล 

  “มาตรวัดน้ำ” หมายความถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีการประปาได้ติดต้ังให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อวัด
ปริมาณน้ำ 

  “เครื่องกั้นน้ำ” หมายความถึงประตูน้ำท่ีติดต้ังหน้ามาตรวัดน้ำซึ่งมีไว้สำหรับปิดและเปิดน้ำ 

  “ท่อภายใน” หมายความถึงท่อท่ีต่อจากมาตรวัดน้ำเข้าสู่ภายในบริเวณสถานท่ีใช้น้ำหรือ
อาคารของผู้ใช้น้ำ 

  “ท่อภายนอก” หมายความถึงท่อท่ีต่อจากท่อจ่ายน้ำของการประปาไปเช่ือมกับมาตรวัดน้ำ 

  “อุปกรณ์การประปา” หมายความถึงมาตรวัดน้ำประตูกั้นน้ำท่อประปาตลอดจนอุปกรณ์อื่นท่ี
เกีย่วข้อง 

  “จุดติดต้ังมาตรวัดน้ำ” หมายความถึงสถานท่ีท่ีถูกกำหนดเป็นท่ีต้ังมาตรวัดน้ำและเครื่องกั้น
น้ำเพื่อให้มีการอ่านมาตรน้ำได้อย่างสะดวก 

   “ค่าประกันการใช้น้ำ” หมายความถึงเงินท่ีการประปาเรียกเก็บตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติ โดยผู้ใช้น้ำจะได้รับค่าประกันคืนเต็มจำนวนเมื่อยกเลิกการใช้น้ำและไม่มีหนี้ค้างชำระค่า
น้ำประปาเว้นแต่ผู้ขอใช้น้ำประเภทหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและองค์การอื่นท่ีได้จดทะเบียนมีใบอนุญาต
แล้วให้ได้รับยกเว้นค่าประกันการใช้น้ำ 

  “ค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง” หมายความถึงค่าแรงงานค่ามาตรวัดน้ำท่อประปาและอุปกรณ์อื่นๆ
ท่ีใช้ในการติดต้ังนับจากมาตรวัดน้ำถึงจุดประสานท่อซึ่งไม่รวมท่อและอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำท่ีผู้ขอใช้น้ำต้อง
ดำเนินการเอง 

  “เงินมัดจำ” หมายความถึงเงินท่ีผู้ใช้น้ำต้องชำระให้แก่การประปาในวันท่ีขอติดต้ังเพื่อ
นำไปใช้ในการสำรวจสถานท่ีและประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการติดต้ังตามอัตราค่าธรรมเนียมในการขอให้
น้ำประปาตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติ 
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  “ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา” หมายความถึงเงินท่ีการประปาเรียกเก็บเป็นรายเดือนเพื่อ
นำไปใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมหรือเปล่ียนมาตรวัดน้ำอุปกรณ์และท่อจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
  “ค่าน้ำประปา” หมายถึงเงินท่ีการประปาเรียกเก็บเป็นรายเดือน หรือรายกรณีใช้น้ำช่ัวคราว 
จากผู้ใช้น้ำประปา ตามอัตราค่าน้ำประปาต่อหน่วยลูกบาศก์เมตรท่ีเรียกเก็บตามจำนวนท่ีผู้ใช้น้ำประปาได้ใช้น้ำ
ตามมาตรวัดน้ำตามอัตราท่ีกำหนดในบัญชีแนบท้ายซึ่งอัตราค่าน้ำอาจปรับปรุงเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
 

หมวด ๒ 
การขอใช้น้ำประปาและการยกเลิกการใช้น้ำ 

 ข้อ ๖ บุคคลดังต่อไปนี้มีอำนาจยื่นคำขอใช้น้ำประปาต่อองค์การบริหารส่วนตำบล 
  (๑) เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
  (๒) ผู้เช่าหรือผู้ครอบครอง 
  (๓) ผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล 
 บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจมอบอำนาจในการยื่นคำขอใช้น้ำประปาได้ท้ังนี้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ข้อ ๗ การยื่นคำขอใช้น้ำประปาตามข้อ ๖ ให้แนบหลักฐานประกอบคำขอดังนี้ 
  (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
  (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน 
  (๓) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
  (๔) หลักฐานการเป็นผู้แทนนิติบุคคล 
  (๕) หนังสือมอบอำนาจกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำขอแทน 
  (๖) ชำระเงินค่าใช้จ่ายการติดต้ังและเงินมัดจำตามบัญชีอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 กรณีท่ีผู้ขอใช้น้ำเป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลอื่นท่ีได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วให้
หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลแล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอำนาจลงนามใน
แบบคำขอใช้น้ำประปาและสัญญาการใช้น้ำประปาการมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานอย่างน้อย
สองคนในกรณีมีความจำเป็นต้องวางท่อประปาผ่านท่ีดินของผู้อื่นผู้ขอใช้น้ำต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ท่ีดินนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนในวันยื่นคำขอ 

 กรณีผู้ใช้น้ำประปารายใดมีความประสงค์ขอใช้น้ำประปาเป็นการช่ัวคราวให้ยื่นคำขอโดยหลักเกณฑ์
และวิธีการเดียวกัน 

 ข้อ ๘ ผู้ขอใช้น้ำประปายื่นความประสงค์ ตามแบบฟอร์มคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทอน พร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการติดต้ังและเงินมัดจำ พนักงานผลิตน้ำประปาจะออก
สำรวจสถานท่ี และจัดทำแบบแปลนแผนผัง พร้อมลงติดต้ังมาตรวัดน้ำ และเปิดให้ใช้บริการน้ำ ภายใน ๗ วัน 
กรณีท่ีการติดต้ังไม่สามารถดำเนินการได้ การประปาจะคืนเงินค่าใช้จ่ายในการติดต้ังและเงินมัดจำท้ังจำนวนท่ี
เรียกชำระ ภายใน ๓ วัน โดยผู้ยื่นความประสงค์ต้องนำสำเนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการติดต้ังและเงินมัดจำเป็น
หลักฐานการรับเงินคืน 
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 ข้อ ๙ ผู้ขอใช้น้ำประปาท่ียื่นคำร้องและชำระค่าใช้จ่ายในการติดต้ังประปาแล้วต่อมาปฏิเสธที่จะให้การ
ประปาวางท่อและติดต้ังมาตรวัดน้ำให้ถือว่าผู้ขอใช้น้ำสละสิทธิ์การใช้น้ำให้การประปาคืนค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง
ประปาท่ีได้ชำระไว้โดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในอัตราร้อยละยี่สิบ ส่วนค่าเงินมัดจำ การประปาจะคืน
เต็มจำนวนท่ีเรียกเก็บ 

 ข้อ ๑๐ เมื่อผู้ใช้น้ำประปาต้องการยกเลิกการใช้น้ำให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อการประปาเพื่อ
ขอรับเงินประกันการใช้น้ำคืนเต็มจำนวนเว้นแต่จะมีหนี้อันเกิดจากการใช้น้ำประปาค้างชำระอยู่ให้หักออกก่อน
ตามจำนวนท่ีค้างส่วนท่ีเหลือถ้าหากมีให้คืนแก่ผู้ใช้น้ำท้ังนี้ให้นำบัตรประชาชนพร้อมสำเนาใบเสร็จค่าประกัน
การใช้น้ำและใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาครั้งสุดท้ายของผู้โอนหรือสำเนา (ถ้ามี) เป็นหลักฐานในการรับเงินคืน 

 ข้อ ๑๑ เมื่อผู้ใช้น้ำประปา ยกเลิกกรณีย้ายท่ีอยู่ หรือโอนเปล่ียนช่ือผู้ใช้น้ำประปา จะต้องแจ้งโดยยื่น
คำร้องต่อการประปา มิฉะนั้นจะถือว่ายังเป็นผู้ใช้น้ำประปาและจะต้องรับผิดชอบค่าน้ำประปาท่ีเกิดขึ้น 

 ข้อ ๑๒ กรณีผู้ใช้น้ำประปาถึงแก่ความตายทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานท่ีนั้นประสงค์จะ
ได้รับสิทธิในการใช้น้ำต่อไป ให้ทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์แสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการประปา
เพื่อทำการโอนสิทธิการใช้น้ำภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้ใช้น้ำถึงแก่ความตาย 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่งหากทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานท่ีมิได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อขอรับ
โอนสิทธิการใช้น้ำภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้ถือว่ามีเจตนาสละสิทธิ์การประปามีอำนาจในการงดการจ่าย
น้ำประปานั้นได้ 
 การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารอันเนื่องจากการซื้อขายการเช่าหรือการทำ
นิติกรรมใด ๆ โดยท่ีคู่กรณีมิได้ตกลงในเรื่องสิทธิในการใช้น้ำหรือเงินประกันการใช้น้ำไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้
ถือว่าผู้ใช้น้ำรายเดิมได้สละสิทธิหรือโอนเงินประกันการใช้น้ำไปเป็นของผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารตามสิทธิ
สืบเนื่องจากการทำนิติกรรมดังกล่าวผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารใหม่มี สิทธิขอเปล่ียนช่ือผู้ใช้น้ำได้โดยไม่ต้อง
จ่ายเงินประกันการใช้น้ำหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด เว้นแต่ผู้ใช้น้ำรายเดิมได้ถอนเงินประกันการใช้น้ำไปแล้วหรือ
กิจการประปาได้หักเงินประกันการใช้น้ำชดใช้ค่าน้ำท่ีค้างชำระจนหมดส้ินแล้วให้ผู้ครอบครองบ้านหรืออาคาร
รายใหม่วางเงินประกันการใช้น้ำใหม่ 

 
หมวด ๓ 

การดำเนินการติดต้ังและบำรุงรักษา 

 ข้อ ๑๓ การต่อท่อประปาจากท่อจ่ายน้ำของการประปาถึงท่ีติดต้ังมาตรวัดน้ำรวมทั้งการติดต้ังมาตรวัด
น้ำและเครื่องกั้นน้ำตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมท้ังการกำหนดขนาดของส่ิงของเหล่านั้นให้เป็นอำนาจหน้าท่ี
ของการประปาโดยเฉพาะผู้หนึ่งผู้ใดจะกระทำโดยพลการมิได้บรรดาท่อภายนอกมาตรวัดน้ำอุปกรณ์เครื่องกั้น
น้ำรวมท้ังมาตรวัดน้ำเมื่อได้ติดต้ังแล้วให้ตกเป็นทรัพย์สินของการประปาเว้นแต่ท่อภายในมาตรวัดน้ำถือเป็น
ทรัพย์สินของผู้ใช้น้ำ 

 ข้อ ๑๔ การประปาจะตีตราผลึกไว้ที่มาตรวัดน้ำ และหน้าท่ีของผู้ใช้น้ำประปาจะต้องรับผิดชอบดูแล
รักษาให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหายท่ีเกิดจากการกระทำของผู้ใช้น้ำประปา ผู้ใดผู้หนึ่ง 
หรือสัตว์เล้ียง ผู้นั้นจะต้องรับผิดตามกรณี โดยจ่ายเงินชดใช้ตามความเสียหายค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
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 ข้อ ๑๕ บรรดา ท่อเมน ท่อภายนอก และอุปกรณ์อื่น ท่ีเป็นทรัพย์สินของการประปา ผู้ใด สัตว์เล้ียง
ของผู้ใด กระทำให้เกิดการชำรุด เสียหาย ผู้นั้นจะต้องรับผิด โดยจ่ายเงินชดใช้ตามความเสียหายค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นจริง 

 ข้อ ๑๖ ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือผู้ใช้น้ำประปา ทำการแก้ไขเปล่ียนแปลงท่อเมนประปา ท่อภายนอก 
มาตรวัดน้ำ อุปกรณ์อื่น มิเช่นนั้นจะต้องจ่ายเงินชดใช้ตามความเสียหายค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตหรือทำความตกลงกับการประปา  

 ข้อ ๑๗ ผู้ใช้น้ำประปาจะทำการปลูกสร้างต่อเติมโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างอื่นใดปลูกต้นไม้หรือกระทำการ
ใด ๆ อันเกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบการส่งน้ำประปาการบำรุงรักษามาตรวัดน้ำตลอดจนท่อและ
อุปกรณ์มิได้เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับการประปา 

 หากพนักงานผลิตน้ำประปาหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีการประปา พบเห็นการกระทำตามวรรคแรก ให้
การประปาดำเนินการรื้อถอนได้ตามสมควรแก่กรณี โดยผู้ใช้น้ำประปาต้องออกค่าใช่จ่ายท้ังหมด 

 ข้อ ๑๘ ผู้ใช้น้ำประปาเอาน้ำประปาไปใช้โดยการซื้อขายการให้หรือวิธีการอื่นใดในลักษณะเดียวกันไม่
ว่าจะเป็นไปเพื่อค้ากำไรหรือไม่จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการประปา และ
ได้ชำระค่าใบอนุญาตตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีผู้ใช้น้ำประปาต้องการย้ายสถานท่ีใช้น้ำหรือเปล่ียนจุดประสานท่อจากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่งภายในเขตพื้นท่ีบริการของการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่เปล่ียนขนาดมาตรวัดน้ำให้ยื่น
คำร้องต่อการประปาพร้อมหลักฐานดังนี้ 
  (๑) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัว 
พนักงานองค์การของรัฐ (พร้อมสำเนา) 
  (๒) สำเนาทะเบียนบ้านท่ีจะย้ายสถานท่ีใช้น้ำ 
  (๓) ใบเสร็จค่าน้ำประปาครั้งสุดท้ายหรือสำเนา (ถ้ามี) 
  (๔) ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำ (ถ้ามี) 
 กรณีการย้ายสถานท่ีใช้น้ำหรือเปล่ียนจุดประสานท่อตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าธรรมเนียม
เช่นเดียวกับการขอติดต้ังใหม่ยกเว้นค่ามาตรวัดน้ำและค่าประกันการใช้น้ำ 
 ข้อ ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ำประปานำน้ำประปาท่ีการประปาอนุญาตให้ใช้ในบ้านไปจำหน่ายในรูปแบบ  
ใด ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากการประปาองค์การบริหารส่วนตำบล และได้จ่าย
ค่าธรรมเนียม ตามบัญชีอัตราแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 

 
หมวด ๔ 

การจดและการอ่านมาตรวัดน้ำและการชำระค่าน้ำประปา 
 ข้อ ๒1 เมื่อการประปาได้ติดต้ังมาตรวัดน้ำให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปาแล้วให้พนักงานจดมาตรวัดน้ำทำ
การอ่านมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำในเดือนถัดไปซึ่งตรงกับวันท่ีท่ีติดต้ังมาตรวัดน้ำเพื่อออก ใบเสร็จรับเงินค่า
น้ำประปาโดยให้ถือว่าเป็นค่าน้ำประปาเดือนนั้นท้ังนี้การประปาอาจปรับเปล่ียนระบบการอ่านมาตรวัดน้ำราย
ใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการอ่านมาตรวัดน้ำของการประปา 



  

 

7 

 ข้อ ๒2 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามาตรวัดน้ำคลาดเคล่ือนให้ผู้ใช้น้ำแจ้งเป็นหนังสือต่อการประปา
เพื่อทำการตรวจสอบมาตรวัดน้ำเมื่อมีการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง แล้วปรากฏว่ามาตรวัดน้ำมีการ
คลาดเคล่ือนจริงการประปาจะดำเนินการซ่อมหรือเปล่ียนให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการตรวจสอบและ
การประปาจะคิดจำนวนน้ำท่ีได้ใช้หรือสูญเสียไปโดยใช้อัตราเฉล่ียเท่ากับจำนวนน้ำท่ีได้ใช้ในสามเดือนท่ีผ่านมา  
 เมื่อมีเหตุสงสัยตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นหน้าท่ีของผู้ใช้น้ำในการแจ้งให้การประปาทราบภายในสามวัน
ทำการหากผู้ใช้น้ำเพิกเฉยให้ถือว่ามีเจตนาทุจริต มีโทษจ่ายค่าปรับกรณีทุจริต ตามบัญชีอัตราแนบท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 

 
 ข้อ ๒3 ผู้ใช้น้ำต้องให้ความยินยอมและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีการประปาซึ่งมีหน้าท่ีเข้าไป
ในท่ีดินอาคารหรือสถานท่ีอันเป็นท่ีอยู่อาศัยของผู้ใช้น้ำเพื่อจดตัวเลขการใช้น้ำ (จดมาตรวัดน้ำ) ในแต่ละเดือน
ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหรือท่ออุปกรณ์ในการส่งน้ำระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตก 

 ข้อ ๒4 ให้ผู้ใช้น้ำชำระเงินค่าน้ำประปาเป็นรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ซึ่ง
การประปาจะคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำท่ีอ่านได้จากมาตรวัดน้ำคูณด้วยอัตราค่าน้ำประปาท่ีใช้
ในปัจจุบันการประปาออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

 ข้อ ๒5 ผู้ใช้น้ำประปาอาจชำระเงินค่าน้ำประปาทันทีท่ีพนักงานจดมาตรวัดน้ำนำใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบแจ้งหนี้ไปขอเรียกเก็บหรืออาจขอใบแจ้งหนี้เพื่อชำระเงินด้วยตนเอง ณ ท่ีทำการประปาภายในเจ็ดวันนับแต่
วันได้รับใบแจ้งหนี้  

 ข้อ ๒6 ในกรณีท่ีผู้ใช้น้ำค้างชำระค่าน้ำประปาเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกันให้การประปาแจ้งเตือนเป็น
หนังสือให้ผู้ใช้น้ำทราบเพื่อดำเนินการชำระค่าน้ำท่ีค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง 
 กรณีตามวรรคหนึ่งเมื่อมีเหตุผลอันสมควรผู้บริหารท้องถิ่นอาจขยายเวลาการชำระค่าน้ำได้ไม่เกิน
สามสิบวันและอาจแบ่งการชำระออกเป็นงวด ๆ ก็ได้ท้ังนี้ให้มีบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ถ้าผู้ใช้น้ำตามวรรคหนึ่งได้รับแจ้งแล้วเพิกเฉยหรือผิดสัญญาข้อตกลงตามวรรคสองให้การประปามี
อำนาจบอกเลิกสัญญาและงดจ่ายน้ำ (ตัดมาตร) ทันทีและมีอำนาจหักค่าน้ำท่ีค้างชำระจากค่าประกันการใช้น้ำ
ได้เต็มจำนวน  
  

หมวด ๕ 
บทกำหนดโทษ 

 ข้อ ๒7 การประปาถือเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดกระทำโดยเจตนาหรือโดย
ประมาททำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของกิจการประปาไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมผู้นั้นต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่การประปาตามความเสียหายนั้นท้ังนี้ไม่ตัดสิทธิการประปาในการดำเนินคดีท้ังทางแพ่งและ
ทางอาญา 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
เร่ือง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖2 

 
๑. อัตราค่าน้ำประปา 
 ๑.๑ ค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำประปาถาวรลูกบาศก์เมตรละ ๖ บาท 
 ๑.๒ ค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำประปาช่ัวคราวลูกบาศก์เมตรละ ๘ บาท 
 ๑.๓ ค่าบำรุงรักษา มาตรวัดน้ำ เดือนละ ๑๐ บาท 
๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ำประปา 
 ๒.๑ ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา ๕๐ บาท 
 ๒.๒ ค่าติดต้ังมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์การติดรายละ ๕๕๐ บาท 
 ๒.๓ ค่าย้ายหรือค่าถอดมาตรวัดน้ำให้คิดอัตราค่าธรรมเนียมตาม ข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ 
๓. ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตทดลองดับเพลิงครั้งละ ๑๐๐ บาท/ครั้ง 
๔. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำประปาปีละ ๒,๐๐๐ บาท/ป ี
๕. ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายท่ีอยู่โอนหรือเปล่ียนช่ือผู้ใช้น้ำครั้งละ ๕๐ บาท/ครั้ง 
๖. ค่าปรับกรณีสูบน้ำจากท่อประปาโดยตรง ๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง 
๗. ค่าประกันการใช้น้ำครั้งละ กรณีท่ัวไป ๒๐๐ บาท/ครั้ง กรณีช่ัวคราว ๓๐๐ บาท/ครั้ง 
๘. ค่าประกันการใช้น้ำ (กรณีบ่อเล้ียงสัตว์น้ำทุกประเภท) ๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง 
๙. ค่าปรับกรณีทุจริตไม่เกิน 1,๐๐๐ บาท (ตามควรแก่กรณี) 

 


