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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

เร่ือง การใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

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

หลักการ 

เพ่ือเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์  ขั้นตอน  เงื่อนไขและวิธีการบริการ ตลอดจนการเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียมและขั้นตอน ในการขออนุญาต ใช้น้ำประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

 

 

เหตุผล 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีความ
ต้องการในเรื่องของการใช้น้ำเพ่ิมข้ึน  แตอ่งค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลน้ำจืดน้อย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถควบคุมการใช้
น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันมีความเจริญมากขึ้น จึง
จำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง การใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำจืดน้อย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดนอ้ย 

เรื่อง การใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยว่าด้วยการใช้
น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘(๑) มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำจืดน้อย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
น้อย และนายอำเภอกระบุรี จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง การใช้
น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย และเขตพื้นที่ที่ขอ
อนุญาตใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย แล้ว 

ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศหรือหนังสือราชการอื่นใด ที่ขั ดหรือแย้ง
ข้อบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

        ข้อ ๔. ในข้อบัญญัตินี้ 

“การประปา” หมายถึง การประปาที่อยู่ในการควบคุมดูแลรับผิดชอบของกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

“พนักงานการประปา” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อบัญญัตินี้ 

“ผู้ใช้น้ำประปา” หมายถึง บุคคล นิติบุคคล ที่ได้มาทำหนังสือสัญญาการใช้น้ำประปาไว้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย และจะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 

“มาตรวัดน้ำ” หมายถึง เครื่องวัดปริมาณน้ำที่แสดงว่าผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำจำนวนมากน้อยเท่าใด 

“ประตูน้ำ” หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับเปิดปิดจัดส่งจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ 

“อุปกรณ์ประปา” หมายถึง สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการส่งน้ำประปาหรือจำหน่าย
น้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำ 

“ท่อเมนจ่ายน้ำ” หมายถึง ท่อเมนจ่ายน้ำของการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
ที่การประปาวางผ่านทางสาธารณะ หรือสถานที่ใดๆ เพ่ือการส่งน้ำประปาไปถึงผู้ใช้น้ำประปา 



 

“ท่อภายนอก” หมายถึง ท่อที่ต่อจากท่อเมนจ่ายน้ำของการประปาองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำจืดน้อย ไปเชื่อมกับมาตรวัดน้ำ 

“ท่อภายใน” หมายถึง ท่อที่ต่อจากหลังมาตราวัดน้ำเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ำประปา 
หรืออาคารของผู้ใช้น้ำประปา 

“ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา” หมายถึงเงินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่การประปาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำประปา รวมทั้ง ค่าแรงงาน และค่าดำเนินการติดตั้งประปา
จนแล้วเสร็จ แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนใด 

“ค่าบริการทั่วไป” หมายถึง ค่าบริการในการบำรุงรักษา ซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ำอุปกรณ์
และท่อจ่ายน้ำประปา 

“การงดจ่ายน้ำ" หมายถึง การที่ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย งดส่งน้ำประปา
หรือจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำประปา 

 

หมวด ๑ 

การขอใช้น้ำประปา 

ข้อ ๕. ผู้ขอใช้น้ำประปา ต้องเป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจมายื่นคำร้องและทำ
หนังสือสัญญาขออนุญาตใช้น้ำกับการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน ๑ 
ฉบับ 

(๒) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหลังที่ขอใช้น้ำประปา จำนวน ๑ ฉบับ 

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน หลังที่มีชื่อผู้ขอใช้น้ำประปา กรณีไม่มีชื่ออยู่ในหลังที่ขอใช้น้ำประปา 
จำนวน ๑ ฉบับ 

ข้อ ๖. การขอใช้น้ำประปาชั่วคราว เจ้าของบ้านหรือผู้รับมอบอำนาจ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกบัข้อ 
๕(๑) และต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 

(๑) สำเนาใบอนุญาตการก่อสร้าง กรณีสร้างบ้านใหม่ 

(๒) สำเนาใบอนุญาตประกอบการอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
น้อย 

ข้อ ๗. การขอย้ายมาตรวัดน้ำ เจ้าของบ้านหรือผู้รับมอบอำนาจ ยื่นคำร้องพร้อมทั้งเอกสาร
ดังต่อไปนี้ 

 

 



 

(๑) ใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน  ๑ ฉบับ 

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 

ข้อ ๘. การโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ เจ้าของอาคารหรือผู้รับมอบอำนาจ ยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน ๑ ฉบับ 

(๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอน จำนวน ๑ ฉบับ 

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน อย่างละ ๑ ฉบับ 

(๔) สำเนาสัญญาซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ 

ข้อ ๙. การขอเปลี่ยนขนาดมาตราวัดน้ำ เจ้าของอาคารหรือผู้รับมอบอำนาจ ยื่นคำร้องพร้อม
เอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำร้อง จำนวน ๑ ฉบับ 

(๒)ใบเสร็จค่าน้ำประปาเดือนสุดท้าย หรือสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 

(๗) ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำประปา หรือสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 

ในการลดหรือเพ่ิมขนาดมาตราวัดน้ำ ตามที่ผู้ขอใช้น้ำประปาร้องขอ ผู้ใช้น้ำประปาต้องชำระ
เงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นเดียวกับการขอใช้น้ำปะปาในครั้งแรก โดยการปะปาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จะคืนเงินประกันการใช้น้ำปะปาที่เรียกเก็บไว้เดิม ให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปา 

ข้อ ๑๐. กรณีผู้ขอใช้น้ำประปา ต้องการวางท่อน้ำประปาตัดผ่านที่ดินของผู้อื ่นจะต้องมี
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินมาประกอบแบบคำขอใช้น้ำประปาด้วย 

ข้อ ๑๑. กรณีสถานท่ีราชการ และบ้านพักส่วนราชการ ประสงค์จะขอใช้น้ำประปาให้หัวหน้า
ส่วนราชการหรือผู้ทำการแทน ทำหนังสือแจ้งความจำนงขอติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา และหัวหน้าส่วนหรือ
ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ลงนามในสัญญาการใช้น้ำ 

ข้อ ๑๒. กรณีผู้ขอใช้น้ำเป็นนิติบุคคล จะต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายมาแสดง 

ข้อ ๑๓. กรณีผู้ขอใช้น้ำประปาชั่วคราว ได้ปลูกสร้างบ้านหรืออาคารเสร็จเรียบร้อยและมี
บ้านเลขที่แล้ว ต้องการโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นการใช้น้ำถาวร ให้ผู้ใช้น้ำประปายื่นคำร้องต่อการ
ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 

 



 

(๒) สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ขอใช้น้ำประปา จำนวน ๑ ฉบับ 

(๓) สำเนาใบเสร็จรับเงินเดือนสุดท้าย 

ในกรณีที่การกระทำตามวรรคแรก จำเป็นต้องใช้ท่อและอุปกรณ์เพ่ิม ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่าที่
จ่ายจริง 

ข้อ ๑๔. เมื่อผู้ขอใช้น้ำประปาได้ยื่นคำร้อง พร้อมหลักฐานและชำระเงินค่าธรรมเนียมตาม
บัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้แล้ว พนักงานการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  จึงจะทำการ
สำรวจสถานที่ และแจ้งผู้ขอใช้น้ำทราบว่าติดตั้งได้หรือไม่ ซึ่งรายการค่าวัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการติดตั้งผู้
ขอใช้น้ำประปาต้องจัดหาให้กับการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เพ่ือดำเนินการติดตั้ง 

ข้อ ๑๕. ผู้ใช้น้ำประปาหนึ่งหลังคาเรือน (หรือหนึ่งบ้านเลขที่) สามารถยื่นแบบคำขอใช้
น้ำประปาได้มากกว่าหนึ ่งหมายเลข (หนึ ่งมาตรวัดน้ำ) ซึ ่งผู ้ใช้น้ำประปาจะต้องยินยอมชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่การประปาองค์การบริหารตำบลน้ำจืดน้อย  กำหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 

การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ไม่อนุญาตให้นำมาตรวัดน้ำหนึ่งเลขหมาย ไป
ใช้เชื่อมต่อเพ่ือใช้น้ำประปาร่วมกันมากกว่าหนึ่งหลังคาเรือน (หรือหนึ่งบ้านเลขท่ี) 

 

 

หมวด ๒ 

การติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อเมนประปา 

ข้อ ๑๖. น้ำประปาที่ส่งไปให้ใช้นั้น จะได้ติตตั้งมาตรวัดน้ำสำหรับบอกจำนวนน้ำ มาตรวัดน้ำ
จะอยู่บริเวณส่วนหน้าของอาคาร สถานที่ หรือภายนอกอาคาร สถานที่ หรือในที่ที่เหมาะสมต่อการอ่าน
มาตรวัดน้ำทุก ๆ เดือน ตามหน่วยน้ำที่บอกในมาตรวัดน้ำและสามารถตรวจสอบแก้ไขได้โดยง่าย โดย
กำหนดความยาวท่อภายนอกไม่เกิน ๒ เมตร ให้ผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์เอง เพื่อสะดวกในการ
ปฏิบัติงานห้ามติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของอาคารสถานที่ 

ข้อ ๑๗. การต่อท่อจากเมนใหญ่ภายนอกอาคารถึงที่ตั้งมาตรวัดน้ำรวมทั้งการติดตั้ง มาตรวัด
น้ำ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของการประปาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผู้ใช้น้ำเป็นผู้ดำเนินการจัดหาท่อและ
อุปกรณ์ท้ังหมด ส่วนท่อและอุปกรณ์ ซึ่งต่อจากมาตรวัดน้ำเข้าไปผู้ขอใช้น้ำจะต้องติดตั้งเอง โดยได้รับความ
เห็นชอบจากการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

ข้อ ๑๘. มาตรวัดน้ำที่จะนำไปติดตั้งให้นั้น ให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยเป็นผู้จัดหา 
โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ใช้น้ำ และเป็นแบบมาตรฐานมี มอก.รับรอง ตามขนาดที่กำหนด โดยการประปาจะ
คิดค่าบำรุงรักษาเป็นรายเดือนตามขนาดและอัตราที่กำหนด 



 

ข้อ ๑๙. บรรดาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที ่วางไว้ก่อนเข้ามาตรวัดน้ำนอกเขตบ้าน (ท่อ
ภายนอก) หรือบนถนนซึ่งผู้ขอใช้น้ำประปาเป็นผู้ออกค่าใช้ง่ายในการติดตั้งนั้น จะตกเป็นทรัพย์สินของการ
ประปา ส่วนท่อและอุปกรณ์จากมาตรวัดน้ำเข้าในเขตบ้าน หรืออาคารเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ำ (ท่อภายใน) 

ข้อ ๒๐. ท่อและอุปกรณ์ ตามที่ผู้ขอใช้น้ำออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่ตกเป็นทรัพย์สินของการ
ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย หากเกิดการชำรุดหรือเสียหาย การประปาองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำจืดน้อยจะดำเนินการซ่อมแซมเองส่วนมาตรวัดน้ำนั้นหากชำรุดผู้ใช้น้ำจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้ จ่าย
ในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหม่ และหากท่อและอุปกรณ์เกิดการชำรุดรั่วไหลผู้ใช้น้ำจะต้องแจ้งให้การประปา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ทราบโดยเร็วที่สุด เพ่ือจะได้ดำเนินการจัดซ่อมให้เรียบร้อย 

ข้อ ๒๑. ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ำทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงย้ายสถานที่มาตรวัดประตูน้ำและ
อุปกรณ์ในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ หรือต่อเพิ่มเติมโดยพลการ โดยที่ไม่ได้ทำความตกลงกับฝ่ายประปา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มิฉะนั้นแล้ว ฝ่ายการประปาจะพิจารณาเรียกค่าเสียหายตามควรแก่
กรณ ี

ข้อ  ๒๒.  กรณีที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เห็นสมควรต้องย้ายมาตร
วัดน้ำในภายหลังด้วยสาเหตุเนื่องจากผู้ใช้น้ำทำการต่อเติม ปิดทับ หรือทำการอื่นใดอันเป็นเหตุทำให้ไม่
สามารถอ่านหน่วยน้ำรายเดือนได้สะดวก ผู้ใช้น้ำประปาต้องออกค่าใช้จ่ายในการย้ายมาตรวัดน้ำนั้นออกมา
ในจุดที่เหมาะสม 

หมวด ๓ 

อัตราค่าน้ำประปาและการเก็บเงิน 

ข้อ ๒๓. อัตราค่าน้ำประปา ตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ในกรณีต้นทุนการผลิตตามอัตราที่
กำหนดไว้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงขอราคาวัตถุดิบที่ใช้หรือค่ากระแสไฟฟ้าที่ทำให้การประปามีต้นทุนการ
ผลิตสูงขึ้น การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยอาจพิจารณาปรับปรุงต้นทุนการผลิตนั้นเพ่ิมขึ้น
ก็ได ้

ข้อ  ๒๔.  การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ  ผู้ใช้น้ำต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษามาตรวัดน้ำเป็น
ประจำทุกเดือน  ตามขนาดของมาตรวัดน้ำ  ตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ โดยการประปาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำจืดน้อยจะเรียกเก็บรวมอยู่ในใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ไม่ว่าผู้ใช้น้ำประปาได้ใช้น้ำประปา
หรือไม่ได้ใช้น้ำประปาก็ตาม 

ข้อ ๒๕. อัตราค่าใช้น้ำจะคิดเป็นลูกบาศก์เมตรตามจำนวนที่ปรากฏในมาตรวัดน้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่
การประปาได้ไปตรวจบันทึกประจำเดือน และผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าน้ำ ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ค่าซ่อมแซม
หรือค่าเสียหาย เมื่อการประปาเรียกเก็บเงินค่าน้ำ ผู้ใช้น้ำต้องจ่ายเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ ผู้ใช้น้ำต้อง
จ่ายเงินและรับใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน  หากผู้ใช้น้ำไม่สามารถชำระได้เมื่อเรียกเก็บ  จะต้องนำเงินไป
ชำระ  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่เรียกเก็บ หากพ้นกำหนด
ระยะเวลาตั้งกล่าวการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่งดการจ่ายน้ำประปาทันที 
และเมื่อได้ชำระค่าน้ำประปาพร้อมค่าบรรจบมาตรวัดน้ำแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการบรรจบมาตรวัดน้ำให้ ยกเว้น 



 

กรณีผู้ใช้น้ำประปาค้างชำระค่าน้ำประปาเกินกว่า ๖ เดือน ทางการประปา จะนำเงินประกันการ
ใช้น้ำมาชำระเป็นค่าน้ำ กรณีมีเงินประกันไม่เพียงพอชำระเป็นค่าน้ำผู้ใช้น้ำต้องชำระค่าน้ำที่ค้างทั้งหมดก่อน 
จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ตามข้อบัญญัติ 

ข้อ ๒๖. ถ้าปรากฏว่าท่อภายในของผู้ใช้น้ำ เกิดการรั่วไหล เนื่องจากความชำรุดเสียหายให้ผู้ใช้น้ำ
รีบซ่อมแซมให้เรียบร้อยมิให้น้ำรั่วไหลในบริเวณนั้น 

ข้อ ๒๗. จำนวนปริมาณน้ำประปา ที่ได้ใช้หรือสูญเสียสิ้นเปลืองไป เกิดข้ึนตั้งแต่มาตรวัดน้ำเข้าไป 
ไม่ว่าจะเป็นเพราะท่อชำรุดหรือด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้น้ำประปายินยอมชำระค่าน้ำประปาตามจำนวนปริมาณ
น้ำประปาที่ได้ใช้หรือสูญสิ้นเปลืองไปตามตัวเลขท่ีอ่านได้หรือคำนวณได้จากมาตรวัดน้ำ 

ข้อ ๒๘. ผู้ใช้น้ำประสงค์จะเลิกใช้ หรือย้ายที่อยู่ หรือโอนให้ผู้อื่น ต้องแจ้งให้ฝ่ายประปาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้า อย่างน้อย ๓ วัน 

ข้อ ๒๙. ผู้ที่เข้ามาอาศัยใหม่ จะต้องแจ้งความจำนงขอใช้น้ำเป็นลายลักษณ์อักษรที่การปะปา
ทราบ และจะต้องชำระหนี้ที่คงชำระที่ผู้ใช้น้ำเดิมค้างชำระอยู่ด้วย 

ข้อ  ๓๐.  ผู ้ใช้น้ำรายใดถูกงดจ่ายน้ำ และได้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามบัญชีแนบท้าย
ข้อบัญญัตินี้ การปะปาจะดำเนินการจ่ายน้ำประปาตามปกติ 

ข้อ ๓๑. ผู้ใช้น้ำรายใดถูกงดจ่ายน้ำ เนื่องจากค้างชำระค่าน้ำประปาเกินกำหนด ละเลยไม่มา
ติดต่อชำระหนี้ค้างให้เสร็จสิ้นให้ถือว่าสิทธิการใช้น้ำและสิทธิการได้รับการบริการหมดสภาพการเป็นผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้น้ำ และต้องรับสภาพการเป็นลูกหนี้ค้างชำระ และหากประสงค์จะใช้น้ำใหม่ต้องชำระหนี้ค้าง
พร้อมค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนยื่นเรื่องขอใช้น้ำใหม่ และชำระค่าธรรมเนียมการติดตั้ง เช่น  ผู้ใช้น้ำ
รายใหม่ทุกกรณ ี

ข้อ ๓๒. ถ้าผู้ใช้น้ำสงสัยว่ามาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อน หรือชำรุด จะขอให้การประปาไปทำการ
ตรวจสอบ โดยยื่นความจำนงได้ที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบล หากพบว่ามาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อนหรือ
ชำรุดเสียหาย หรือมีเหตุอื ่นใด อันทำให้ไม่สามารถทราบปริมาณน้ำประปาที่ใช้ไปตามความเป็นจริง การ
ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จะคิดคำนวณน้ำประปาที่ใช้นั้นในการหาค่าเฉลี่ย ๓ เดือนนับแต่
เดือนสุดท้ายก่อนทราบเหตุ เพื่อเก็บค่าน้ำในเดือนถัดไป หากมาตรน้ำชำรุดใช้งานไม่ได้ ผู้ใช้น้ำดำเนินการ
เปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหม่ทันที 

ข้อ ๓๓. ผู้ใช้น้ำประสงค์จะใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ หรือเพื่อการอื่นใด จะต้องเป็นการ
สูบจากบ่อพักน้ำหรือที่พักน้ำ ห้ามทำการสูบจากเส้นท่อโดยตรง หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบหรือว่าผู้ใช้น้ำกระทำ
การฝ่าฝืนและหากมาตรวัดน้ำชำรุดจากการกระทำดังกล่าว ผู้ใช้น้ำต้องเปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้ใหม่ 

ข้อ ๓๔. ผู้ใช้น้ำจะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ เจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำจืดน้อย ในการเข้าตรวจท่อและอุปกรณ์ จดมาตรน้ำ ในบริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งไว้ได้ทุกเวลา และสิทธิ์ปฏิบัติ 

 

แก่ทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย โดย
ผู้ใช้น้ำต้องอำนวยความสะดวกให้ทุกประการ 



 

ข้อ ๓๕. การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดการส่งน้ำใน
เวลาหนึ่งเวลาใด หรือเป็นการชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าใดๆ เมื่อมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน 

ข้อ ๓๖. หากผู้ใช้น้ำได้กระทำการฝ่าฝืนต่อระเบียบนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำตักเตือน 
โดยชอบของเจ้าหน้าที่การปะปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ทรงไว้สิทธิ์ที่จะงดจ่ายน้ำทันที 

ข้อ ๓๗. ในกรณีเจ้าหน้าที่กองช่าง ตรวจพบว่าผู้ใช้น้ำกระทำการใดๆ อันถือได้ว่าเป็นการใช้
น้ำประปา โดยมิผ่านมาตรวัดน้ำ หรือเจตนาทำให้มาตรวัดน้ำเสียหายเพื่อการใช้น้ำประปาหรือได้ให้ผู้หนึ่ง
ผู้ใดทำการให้มาตรวัดน้ำกลับทาง หรือทำให้มาตรวัดน้ำไม่เที่ยงตรง ถือว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาทุจริต 
ผู้ใช้น้ำจะต้องชดใช้ความสูญเสียของอุปกรณ์ และในส่วนของน้ำประปาที่ใช้อีก โสตหนึ่งจากการคำนวณ
หน่วยน้ำของการประปา 

 

 

หมวด ๔ 

การยกเลิกการใช้น้ำประปาและขอคืนเงินประกัน 

ข้อ ๓๘. ผู้ใช้น้ำประปามีความประสงค์ขอยกเลิกการใช้น้ำประปา ผู้ใช้น้ำประปาจะต้องติดต่อ
และขอยื่นแบบคำร้องขอยกเลิกการใช้น้ำประปา ได้ที่การปะปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า ๗ วัน พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 

(๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ใช้น้ำประปา จำนวน ๑ ฉบับ 

(๓) ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำประปา จำนวน ๑ ฉบับ แต่ถ้าหากไม่มีใบเสร็จค่าประกันการ
ใช้น้ำประปา ผู้ขอยกเลิกการใช้น้ำประปาและขอคืนเงินประกันมีความจำเป็นต้องไปแจ้งความสถานีตำรวจ 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานนำมาแสดงแทนใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำประปา 

(๔) ใบเสร็จค่าน้ำประปาครั้งสุดท้ายของผู้ใชน้ำประปา หรือสำเนา (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 

ผู้ใช้น้ำประปา อาจทำหนังสือมอบอำนาจตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ผู้อื่นไปทำการแทนได้ 
เมื่อผู้ใช้น้ำประปาหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบคำร้องของยกเลิ กการใช้น้ำประปา การประปาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จะตรวจว่าผู้ใช้น้ำประปามียอดค้างชำระค่าน้ำประปาหรือไม่ หากไม่มีค่า
น้ำประปาค้างชำระก็จะได้รับเงินประกันการใช้น้ำประปาคืนเต็มจำนวน แต่หากมีค่าน้ำประปาค้างชำระ 
การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จะหักเงินประกันการใช้น้ำประปา และคืนเงินในส่วนที่
เหลือ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ใช้น้ำประปา 

 

 



 

ข้อ ๓๙. ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่องการใช้น้ำประปา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๗  ต้องโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

ข้อ  ๔๐.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เป็นผู ้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี ้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

                                 

  ประกาศ  ณ   วันที่  4  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖3                     

 

                                                             (นายสนุัย   คลี่ขยาย) 
                                                   นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
 

        เห็นชอบ 

 

(นายเฉลิมพล  ครุอำโพธิ์) 
   นายอำเภอกระบุรี 
28  มกราคม  2563 

 

 

 

 

                

 

          

 

 

 

 

 



 

บัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

เรื่อง การใช้น้ำประปาองคก์ารบริหารส่วนตำบลน้ำจดืน้อย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

…………………………………………………….. 

 

 1. อัตราค่าน้ำประปา 

           อัตราค่าน้ำประปา คิดคำนวณ 1 หนว่ย เท่ากบั 1 ลูกบาศกเ็มตร 

 - น้ำดิบที่ได้จากในเขตองคก์ารบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย       คิดลกูบาศก์เมตร
ละ    7   บาท 

 - น้ำดิบที่ได้จากนอกเขตองค์การบริหารสว่นตำบลน้ำจดืน้อย      คิดลกูบาศก์เมตร
ละ    12  บาท  (จัดซื้อมา) 

 

2. ค่ารักษามาตรวดัน้ำหรอืค่าบริการรายเดอืน 

   คิดตามขนาดมาตรวดัน้ำ ดังนี้ 

- มาตรวัดน้ำ ขนาด    ∅      1 2⁄  นิ้ว   เดือนละ 6 บาท 

- มาตรวัดน้ำ ขนาด    ∅      3 4⁄   นิ้ว เดือนละ 9 บาท 

- มาตรวัดน้ำ ขนาด    ∅   1 นิ้ว                                เดือนละ 15 บาท 

- มาตรวัดน้ำ ขนาด    ∅   1 1 2⁄   นิ้ว เดือนละ 21 บาท 

- มาตรวัดน้ำ ขนาด    ∅    2 นิ้ว เดือนละ 30 บาท 
 

 

3. ค่าสำรวจ 

            - คา่สำรวจ ตรวจสอบและประมาณการ             รายละ       15   บาท 

4. ค่าแรงงาน 

            - กรณตีดิตัง้มาตรใหม่/ชั่วคราว                  รายละ         50 บาท 

5.ค่าประกันการใช้น้ำ คดิตามขนาตมาตรวัดน้ำดังน้ี 

            ผู้ใช้น้ำถาวร 



 

- มาตรวัดน้ำ ขนาด    ∅   1 2⁄  นิว้   รายละ 300 บาท 

- มาตรวัดน้ำ ขนาด    ∅   3 4⁄  นิว้ รายละ 500 บาท 

- มาตรวัดน้ำ ขนาด    ∅   1 นิว้ รายละ 700 บาท 

- มาตรวัดน้ำ ขนาด    ∅  1 1 2⁄  นิว้ รายละ 800 บาท 

- มาตรวัดน้ำ ขนาด    ∅   2 นิว้ รายละ 900 บาท 

 

 

            ผู้ใช้น้ำชั่วคราว 

- มาตรวัดน้ำ ขนาด    ∅   1 2⁄  นิว้ รายละ  700 บาท 

- มาตรวัดน้ำ ขนาด    ∅   3 4⁄  นิว้ รายละ  900 บาท 

- มาตรวัดน้ำ ขนาด    ∅   1 นิว้ รายละm 1,400 บาท 

- มาตรวัดน้ำ ขนาด    ∅  1 1 2⁄  นิ้ว รายละ 1,600 บาท 

- มาตรวัดน้ำ ขนาด    ∅   2 นิว้ รายละ 2,000 บาท 

 

 

6. ค่าบรรจบมาตรวดัน้ำ 

               - กรณีงดใชน้้ำ                                   รายละ  200  บาท 

7.ค่าเบ็ดเตลด็  

               - กรณีตดิตัง้มาตรตราใหม่/ชั่วคราว          รายละ  15   บาท                                  


