
 
 

แบบส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อ (ร่ำง) ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกรุงหยัน 
เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำ พ.ศ................ 

----------------------------------------------------------------------- 
 

ข้อ/เนื้อหำ ควำมเห็น หมำยเหตุ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ควรแก้ไขอย่ำงไร(ระบุ)  

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
กรุงหยัน เรื่อง การบรหิารกิจการประปา พ.ศ.................” 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
กรุงหยัน ตั้งแต่วันท่ีไดป้ระกาศใช้โดยเปดิเผย ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยนัอย่างน้อย 15 วัน 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 3 นับแต่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยนั เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ 
เงื่อนไขในการใช้น้ าประปา และอตัราค่าบริการ พ.ศ.2547 
     บรรดาข้อบัญญตัิ ข้อบังคับ กฎ ระเบยีบและค าสั่งอื่นใดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยนั ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ 
ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี ้
    “องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรุงหยัน 
     “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลกรุงหยัน 
     “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรุงหยันหรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกรุง
หยันอื่นที่ได้รบัมอบหมายจากเจา้พนักงานท้องถิ่น   
     “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า พนักงานส่วนต าบล หรือ
พนักงานจ้างที่มีหน้าท่ีในการดูแลระบบประปา หรือผู้ที่ไดร้ับการ
แต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารสว่นต าบลหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อบัญญตัินี ้ 
     “พนักงานจัดเก็บเงิน” หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บ
รายได้หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ที่ไดร้ับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลกรุงหยันใหม้ีอ านาจหนา้ที่ในการจัดเก็บเงินค่าใช้น้ าประปา
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับการประปา 
    “พนักงานประปา” หมายความว่า บุคคลที่เจา้พนักงาน
ท้องถิ่นแต่งตั้งให้มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของการประปา 
     “พนักงานจดมาตรวดัน้ า” หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีผูม้ี
หน้าท่ีรับผดิชอบหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้มีหน้าท่ีจดมาตรวัดน้ าและเรียกเก็บเงินค่าน้ าประปา 
     “พนักงานผลิตน้ าประปา” หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีผูม้ี
หน้าท่ีรับผดิชอบหรือได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการผลิตน้ าประปา 
จัดหาน้ าสะอาด บริการประชาชนผู้ใช้น้ าประปาและตรวจสอบ

 
 

 
 

 

  



ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบน้ าประปาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
     “การประปา” หมายความว่า ระบบประปาที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน 
     “ระบบประปา” หมายความว่า ระบบประปาซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน แต่ไมห่มายความรวมถึง
ระบบประปาที่อยู่ในความรับผดิชอบของการประปาส่วนภูมภิาค 
การประปานครหลวง หรือกิจการประปาระบบหลักท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนและอยู่
ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
     “การบริหารกิจการประปา” หมายความว่า การจัดการ การ
บริหาร ระบบการผลิตการใช้น้ า การควบคุมดูแลระบบประปาใน
เชิงธุรกิจตามแผนงานการพาณิชย์ หรืองานกิจการประปาที่การ
ประปาด าเนินงานเอง แล้วเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบริการจาก
ผู้ใช้น้ า โดยมีการแสวงหาผลก าไรเพื่อน ามาใช้จ่ายเป็นค่าลงทุน
ในกิจการประปานั้น 
     “ผู้ใช้น้ าประปา” หมายความวา่ บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงานท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้น้ าประปาจากองค์การบริหารส่วน
ต าบล และได้ยื่นค าขอใช้น้ าไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
แบบท่ีก าหนด และยินยอมปฏบิัตติามข้อตกลงและเง่ือนไขของ
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ทีเ่คยยื่นความประสงค์และท า
สัญญาขอใช้น้ าประปาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไว้ก่อนแล้ว  
     “หมู่บ้าน” หมายความว่า หมูบ่้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยนั ตามหลักเกณฑ์การแบ่งเขต
การปกครองของกระทรวงมหาดไทย  
     “แหล่งน้ าดิบ” หมายความว่า แหล่งน้ าใต้ดินหรือแหล่งน้ า
ผิวดินท่ีใช้ส าหรับผลิตประปาหมูบ่า้น 
     “การงดจ่ายน้ า” หมายความว่า การที่การประปา งดการ
จัดส่งหรือจ าหน่ายน้ าให้แกผู่้ใช้น้ าจะเป็นด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็
ตามที่ผู้ใช้น้ าจะไมส่ามารถใช้น้ าไดต้่อไปเป็นการถาวรหรือ
ช่ัวคราว                                                 
     “มาตรวัดน้ า” หมายความว่า เครื่องบอกจ านวนปริมาณการ
ใช้น้ าท่ีถูกต้องตามมาตรฐานที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด 
     “ประตูน้ า” หมายความว่า เครื่องปิดเปิดน้ าทีต่ิดตั้งอยู่
บริเวณหน้าหรือหลังมาตรวัดน้ า 
     “ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ า” หมายความว่า สถานที่ท่ีถูกก าหนดเป็น
ที่ตั้งมาตรวัดน้ าและประตูน้ า  เพื่อให้มีการอ่านมาตรวัดน้ าได้
อย่างสะดวก 
     “เครื่องกั้นน้ า” หมายความวา่ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับเปิดปดิ
การส่งจ่ายน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ า 
     “อุปกรณ์ประปา” หมายความว่า ท่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการส่งน้ าให้ผู้ใช้น้ า 
     “ท่อน้ า” หมายความว่า ท่อส าหรับใช้ในการส่งน้ าและจ่าย
น้ า 
     “ท่อเมนจ่ายน้ า” หมายความว่า ท่อจ่ายน้ าหลักท่ีได้ติดตั้ง
จากแหล่งน้ าไปยังหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ 



     “ท่อภายนอก” หมายความวา่ ท่อที่เช่ือมต่อระหว่างท่อเมน
กับมาตรวดัน้ า 
     “ท่อภายใน” หมายความว่า ท่อที่เช่ือมต่อจากมาตรวดัน้ า
เข้าสู่ภายในบริเวณสถานท่ีใช้น้ าหรืออาคารบ้านพักของผู้ใช้น้ า 
     “บ้านพักอาศัย” หมายความว่า บ้านหรือท่ีอยู่อาศัยที่สร้าง
ขึ้นเพื่อการอยู่อาศัย และอยู่ในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  
     “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการอยา่งใดอย่างหนึ่ง ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     “ค่ารักษามาตรวัดน้ า” หมายความว่า ค่าบ ารุง ซ่อมแซม
มาตรวดัน้ าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
     “ค่าบริการทั่วไป” หมายความว่า ค่าบริการในการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซม หรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ า ท่อภายนอก และ
อุปกรณ์อื่น ๆ  
     “ค่าแรงและค่าวสัดุอุปกรณ”์ หมายความว่า ค่าแรงงาน 
มาตรวดัน้ า ท่อประปา และอุปกรณ์อื่นๆ  
ที่ใช้ในการติดตั้ง นับจากมาตรวัดน้ าถึงจุดประสานท่อ 
  
ซึ่งไม่รวมท่อและอุปกรณ ์หลังมาตรวัดน้ าท่ีผู้ขอใช้น้ าต้อง
ด าเนินการเอง  
    “ค่าประกันการใช้น้ า” หมายความว่า เงินท่ีการประปาเรยีก
เก็บตามขนาดมาตรวัดน้ าเพื่อเป็นหลักประกันในการช าระค่า
น้ าประปาแต่ละเดือน โดยผู้ใช้น้ าจะไดร้ับค่าประกันคืนเต็ม
จ านวน เมื่อยกเลิกการใช้น้ าและ ไม่มีหนี้ค้างช าระค่าน้ าประปา 
เว้นแต่ผู้ขอใช้น้ าประเภทหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การอื่นท่ีได้จดทะเบียน มีใบอนุญาตแล้ว ให้ไดร้ับยกเว้นค่า
ประกันการใช้น้ า 
    “ค่าน้ าประปา” หมายความว่า อัตราค่าใช้น้ าประปาของผู้ใช้
น้ า ตามอัตราที่ก าหนด ในบัญชีแนบท้าย 
    “เขตรับผิดชอบของผู้ใช้น้ า” หมายความว่า ท่อภายในรวมทั้ง
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อเช่ือมกบัมาตรวดัน้ า 
    “การขอใช้น้ าประปาช่ัวคราว” หมายความว่า การขอใช้
น้ าประปามรีะยะเวลาไม่เกิน ๖ เดอืน ได้แก ่บ้านพักท่ีไมไ่ด้
หมายเลขประจ าบ้านจากนายทะเบียนท้องถิ่น สถานท่ีก าลัง
ก่อสร้าง สถานท่ีประกอบกิจการชัว่คราว  
ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี ้กิจการประปาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นไปเพื่อตอบสนองการอปุโภค บริโภคพื้นฐานใน
ครัวเรือนเท่านั้น  
     ห้ามใช้ในกิจการอันเป็นธุรกิจ หรือน าไปใช้ในกิจการอันได้มา
ซึ่งประโยชน์ตอบแทน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจา้พนักงาน
ท้องถิ่น โดยจะต้องด าเนินการตามเง่ือนไข ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด และต้องเสยีค่าธรรมเนียมการตดิตั้งการใช้น้ าตาม
อัตราค่าน้ าและค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี ้

 
 

 

 
 

 

  

หมวดที่ 1 บทท่ัวไป 
ข้อ 6 การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน  
จะให้บริการเฉพาะในเขตต าบลกรงุหยัน การให้การบริการ
นอกเหนือจากนี้ จะกระท าได้กต็่อเมื่อไม่ขดัต่อระเบียบ  

 
 

 

 
 

 

  



ข้อกฎหมาย และไม่เกินขีดความสามารถด้านการผลิตของการ
ประปาองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน 
ข้อ 7 การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน ไม่มีข้อ
ผูกพันกับผู้ใช้น้ าว่าจะต้องมีน้ าประปาบริการตลอดเวลา และทรง
ไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายน้ าประปาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได ้เมื่อเห็น
ว่ามีความจ าเป็นโดยมิต้องบอกกลา่วล่วงหน้าต่อผู้ขอใช้
น้ าประปาแต่ประการใด 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 8 ผู้ขอใช้น้ าประปาองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน 
จะต้องอ านวยความสะดวก และยนิยอมให้พนักงานผลิต
น้ าประปาขององค์การบรหิารส่วนต าบลกรุงหยัน เข้าตรวจท่อ
และอุปกรณ ์ประปาในเคหสถานของตน ได้ตลอดเวลาแม้ยามค่ า
คืนเมื่อมีเหตุอันควร 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 9  ผู้ขอใช้น้ าประปาจะน าน้ าประปาไปขายมไิด้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุาตจากการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน
เป็นลายลักษณ์อักษร และราคาการจ าหน่ายต้องไมสู่งกว่าอัตรา
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยันก าหนด 

    

ข้อ 10 ในกรณีมีความจ าเป็นท่ีการประปาต้องท าการซ่อมแซม
ระบบประปาซึ่งท าให้ต้องหยุดการส่งจ่ายน้ าเป็นการชั่วคราว 
การประปาจะแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ก่อนด าเนินการไม่น้อยกว่า
สามวัน   
     ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน หรือเกิดความเสียหายใด ๆ 
อันเนื่องมาจากกิจการประปาเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซม
กิจการประปา หรือในกรณีที่ผู้ใช้ฝา่ฝืนข้อบัญญตัินี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกรุงหยันขอสงวนสิทธ์ิที่จะจ่ายน้ าประปาหรือ
งดจ่ายน้ าประปาในเวลาหนึ่งเวลาใด โดยมติ้องมีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก็ได ้

 
 

 

 
 

 

  

หมวดที่ 2 เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
ข้อ 11 เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจในการก าหนดคา่ใช้จ่ายใน
การติดตั้งประปา อัตราค่าน้ าประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ า ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอัตรา หรือก าหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเตมิ ตามบญัชี
แนบท้ายข้อบัญญัตินี ้โดยได้รบัความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกรุงหยัน 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้ 
     (๑) มีหนังสือเรยีกให้ผู้ใช้น้ า มาให้ถ้อยค าหรือแจ้ง
ข้อเท็จจริงหรือค าช้ีแจงเป็นหนังสอืหรือ ให้ส่งหลักฐานหรือ
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการประปาเพื่อท าการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบสถานท่ีใช้น้ า
หรืออาคารของผู้ใช้น้ า  
     (๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในกรณจี าเป็นเร่งด่วน เพื่อตรวจสอบ 
ซ่อมแซม หรือแก้ไขระบบประปา เพื่อป้องกันอันตรายหรือความ
เสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ต่อระบบประปา ทั้งนี้ ต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และแจ้งให้ ผู้ครอบครองอาคาร
สถานท่ีนั้น ๆ ทราบด้วย 
     (๓) แนะน า ให้ผู้ใช้น้ าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ ์
เงื่อนไข ที่ได้รับอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญตัินี ้
 

 
 

 

 
 

 

  



ข้อ 13 ในกรณีที่เกดิปัญหาในการบริหารกิจการประปาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยนั ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งหรือมอบหมาย ให้แจ้งประสานไป
ยังผู้ใหญ่บ้าน และหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่น้ัน ๆ ร่วมในการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหานั้น ๆ ด้วย 

 
 

 

 
 

 

  

หมวดที่ 3 กำรขอใช้น้ ำประปำ 
ข้อ 14 บุคคลดังต่อไปนีม้ีอ านาจยื่นค าขอใช้น้ าต่อการประปา
องค์การบริหารส่วนต าบล  
     (๑) เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของสถานประกอบการ  
     (๒) ผู้เช่า หรือผู้ครอบครอง  
     (๓) ผู้มีอ านาจจดัการแทนนติบิุคคล  
     บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจมอบอ านาจในการยื่นค าขอใช้
น้ าประปาได ้ทั้งนี้ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 15 ผู้ประสงค์จะขอใช้น้ าประปาองค์การบริหารส่วนต าบล
กรุงหยัน ให้ยื่นค าร้องตามเอกสารแนบท้ายข้อบัญญัตินี ้

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 16 การยื่นค าขอใช้น้ าประปาตามข้อ ๑4 ให้แนบหลักฐาน
ประกอบค าขอพร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามบญัชีแนบท้าย
ข้อบัญญัติดังนี ้ 
     (๑) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
อื่นที่ทางราชการออกให้ 
     (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน    
     (๓) กรณีเป็นนติิบุคคลต้องมีหลักฐานการจดทะเบยีนตาม
กฎหมาย    
     (๔) หลักฐานการเป็นผู้แทนนติิบุคคล   
     (๕) หนังสือมอบอ านาจกรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นค าขอ
แทน    
     (6) หนังสือยินยอมกรณีต้องด าเนินการผ่านท่ีดินผู้อื่น  
     กรณีที่ผู้ขอใช้น้ าเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบคุคล
อื่นที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแลว้ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผูม้ี
อ านาจตามกฎหมาย ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี
เป็นผู้มีอ านาจลงนามในแบบค าขอ ใช้น้ าประปาและสัญญาการ
ใช้น้ าประปา  
     การมอบอ านาจต้องท าเป็นหนังสือและมีพยานอย่างน้อย
สองคนและปดิอากรแสตมปต์ามกฎหมาย  
     ในกรณีมีความจ าเป็นต้องวางท่อประปาผ่านท่ีดินของผู้อื่น  
ผู้ขอใช้น้ าต้องได้รับความยินยอม จากเจ้าของที่ดินนั้นเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อแสดงต่อการประปาในวันยื่นค าขอ 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 17 เมื่อการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน ได้
รับค าร้องพร้อมหลักฐานแล้ว ให้พนักงาน ผลิตน้ าประปาออกไป
ส ารวจสถานท่ี ประมาณการค่าใช้จ่ายและแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้อง
ทราบภายในสามวัน นับแต่วันได้รบัค าร้อง 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 18 ยื่นค าร้องจะต้องช าระค่าธรรมเนยีม และค่าใช้จ่ายอย่าง
อื่น (ถ้าม)ี ตามที่องค์การบริหารสว่นต าบลกรุงหยันได้แจ้งให้
ทราบ โดยมีใบเสร็จรับเงินมอบใหเ้ป็นส าคญั 
 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 19 ผู้ใช้น้ าต้องเป็นผู้ซื้อมาตรวัดน้ า และเครื่องก้ันน้ าพร้อม
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยันอาจซื้อมาตรวัดน้ า และ

 
 

 

 
 

 

  



เครื่องกั้นน้ าพร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้น้ า และให้
ตกเป็นทรัพยส์ินขององค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน 
ข้อ 20 เมื่อได้รบัช าระค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายอื่นเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ผู้ขอใช้น้ าประปาจะต้องท าสัญญาการขอใช้
น้ าประปากับการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน ไว้
เป็นหลักฐาน  

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 21 ผู้ใดประสงค์ขอใช้น้ าประปาช่ัวคราวให้ยื่นค าขอตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลกรงุหยันก าหนด พร้อมเอกสาร
ตามข้อ 16 และต้องช าระค่าธรรมเนียมในอัตราที่ก าหนดไว้ตาม
บัญชีแนบท้ายข้อบัญญตัินี ้ 
     การขอยกเลิกใช้น้ าประปาช่ัวคราว ผู้ขอใช้น้ าประปาต้องยื่น
ค าขอตามแบบท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลกรุงหยันก าหนด และ
องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยนัจะคืนค่าประกันการขอใช้
น้ าประปาช่ัวคราวให ้ต่อเมื่อได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามาตรวัดน้ า
ยังคงใช้งานได้ตามปกต ิ

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 22 การขอย้ายมาตรวัดน้ า ผู้ใช้น้ าต้องยื่นค าขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน
ก าหนด พร้อมแบบเอกสารประกอบดังนี ้ 
     (๑) ใบเสร็จรับเงินฉบับเก่าหรอืส าเนา   
     (๒) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
อื่นที่ทางราชการออกให้พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   
     (๓) ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 23 การโอนหรือเปลี่ยนช่ือผู้ใช้น้ าประปา ให้ผู้ใช้น้ ายื่นค าขอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกรุง
หยันก าหนด พร้อมแนบเอกสารประกอบท้ังของผู้โอนและผู้รับ
โอนดังน้ี  
     (๑) ใบเสร็จรับเงินฉบับเก่าหรอืส าเนา    
     (๒) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอื่นท่ี
ทางราชการออกพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
     (๓) ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

 
 

 

 
 

 

  

หมวดที่ 4 กำรยกเลิกกำรใช้น้ ำ 
ข้อ 24 เมื่อผู้ขอใช้น้ าตามสญัญา ประสงค์จะยกเลิกใช้น้ าโดย
สิ้นเชิง หรือเป็นการช่ัวคราวจะต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลกรุงหยัน ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามวัน  
     การยกเลิกใช้น้ าโดยสิ้นเชิงให้ท าการถอดมาตรวัดน้ าออก 
และปิดกั้นทางเดินของน้ าท้ังหมด ส่วนการยกเลิกใช้น้ าช่ัวคราว
ให้ปิดกั้นทางเดินน้ าโดยไม่ต้องถอดมาตรวัดน้ าออก  
     ให้ช าระค่าน้ าประปาส่วนท่ีค้างช าระ หลังจากแจ้งยกเลิก 
ใช้น้ า 
 

 
 

 

 
 

 

  

หมวดที่ 5 กำรติดต้ัง ดูแลรักษำ 
ข้อ 25 การติดตั้งมาตรวัดน้ าจะตอ้งห่างจากท่อเมนไม่เกินสอง
เมตร หรือตามความเหมาะสมของสถานท่ีติดตั้ง ซึ่งเหมาะสมแก่
การตรวจสอบสามารถจดจ านวนปริมาตรการใช้น้ าจากมาตร 
วัดน้ า หรือการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบ ารุงรักษาได้
โดยสะดวก 

 
 

 

 
 

 

  



ข้อ 26 การต่อท่อประปาจากท่อจ่ายน้ าของการประปาถึงที่
ติดตั้งมาตรวัดน้ า รวมทั้งการตดิตัง้มาตรวัดน้ าและเครื่องกั้นน้ า
ตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมท้ังการก าหนดขนาดของสิ่งของ
เหล่านั้นให้เป็นอ านาจหน้าที่ของการประปาโดยเฉพาะผู้หนึ่งผู้ใด
จะกระท าโดยพลการมไิด้  
     บรรดาท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน้ า อุปกรณ์เครื่องกั้นน้ า
รวมทั้งมาตรวดัน้ าเมื่อไดต้ิดตั้งแลว้ให้ตกเป็นทรัพย์สินของการ
ประปา เว้นแต่ท่ออุปกรณภ์ายในมาตรวดัน้ าถือเป็นทรัพยส์ิน
ของผู้ใช้น้ า  

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 27 ห้ามผู้ขอใช้น้ าประปา ติดตั้ง ต่อเติม เคลื่อนย้ายอุปกรณ์
ประปาหรือมาตรวัดน้ า นอกเหนือไปจากที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้วโดยเดด็ขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อน และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ก าหนด 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 28 การต่อท่อส่งน้ าภายนอกอาคารถึงที่ตั้งมาตรวดัน้ า และ
อุปกรณ์ซึ่งต่อจากมาตรวัดน้ าเข้าไปในอาคาร ผู้ใช้น้ าต้อง
ด าเนินการเอง ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 29 ในการด าเนินการตดิตั้ง ต่อเติม เคลื่อนย้ายอุปกรณ์
ประปาหรือมาตรวัดน้ า หากปรากฏว่าจ าเป็นต้อง ขุดถนน  
ทางเท้า หรือทางสาธารณะ ผู้ขอใช้น้ าประปาจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมสิ่งเหล่านั้นตามอัตราที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรุงหยันก าหนด 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 30 อุปกรณ์ประปาและมาตรวัดน้ า ต้องเป็นแบบมาตรฐาน 
ที่ทางราชการรับรองมาตรวัดน้ าท่ีการประปาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกรุงหยันติดตั้งให้ผู้ขอใช้น้ าประปาแล้ว จะต้องมีการผนึก
รอยต่อระหว่างตัวมาตรกับเครื่องก้ันน้ าด้วยลวดทองแดง หรือ
วัตถุอย่างอ่ืนพร้อมตีตราผนึกใหเ้รยีบร้อย เพื่อป้องกันการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือดดัแปลงตัวเลขหน่วยวัดน้ าในมาตร 
 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 31 ถ้าผลปรากฏว่าลวดรอยตอ่เป็นตราผนึกขาดช ารดุ อันมี
ผลท าให้ตัวเลขหน่วยวดัน้ า ในตัวมาตรคลาดเคลื่อน หรือมาตร
ช ารุดเสยีหาย ผู้ขอใช้น้ าประปาจะต้องรับผดิชอบ ชดใช้
ค่าเสียหายหรือผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปท้ังหมดให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลกรุงหยัน ตามอตัราที่เจ้าหน้าท่ีพึงประเมิน 
     ลวดที่ใช้มัดตราผนึกขาดไปไมว่่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้
น้ าจะต้องรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยันทราบทันที
ที่พบเห็น 
     การช ารุดเสียหายดังกลา่วข้างต้น หากเกิดจากการกระท า
ของผู้ใช้น้ าประปาโดยเจตนานอกจากชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
แล้วผู้ใช้น้ าประปาอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและถูกสั่งงดใช้
น้ าประปาอีกด้วย 
 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 32 กรณีที่ผู้ใดกระท าให้เกิดความเสียหายต่อท่อจ่ายน้ า
ระบบประปาขององค์การบริหารสว่นต าบลกรุงหยัน ผู้นั้นต้อง
รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงหยัน ได้แจ้งภายหลังจากการตรวจสอบและค านวณ
ค่าเสียหายแล้ว 
 

 
 

 

 
 

 

  



หมวดที่ 6 หน้ำท่ีและควำมรับผิดของผู้ใช้น้ ำ 
ข้อ 33 การประปาถือเป็นทรัพยส์ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกรุงหยัน ผู้ใดกระท าโดยเจตนา หรือโดยประมาท ท าให้
เกิดความเสียหายแก่ทรัพยส์ินของกิจการประปาไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยอ้อม ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่การประปา
ตามความเสียหายนั้น ทั้งนี้ไม่ตัดสทิธิการประปาในการด าเนินคด ี
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 34 ผู้ใดทุจริตเอาน้ าประปาไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ตัวเลขในมาตรวัดน้ าหรือกระท าการใด ๆ เพื่อเอาน้ าประปาไปใช้
โดยไม่มีอ านาจ ให้การประปางดจา่ยน้ า (ตัดมาตรวัดน้ า) ทันท ี
โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นในการพิจารณาด าเนินคดแีก่ผู้นั้น  
    ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ผู้กระท าผิดชดใช้ค่าน้ าประปาที่ได้ใช้
ไปแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่การประปาก าหนด และมิให้
อนุญาตจ่ายน้ าประปาแก่ผู้นั้นจนกว่าจะได้ชดใช้ค่าเสียหายเต็ม
จ านวน  
    ในกรณีที่ผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่งได้รับอนญุาตให้ใช้น้ าใหม่ ผู้ใช้
น้ าต้องด าเนินการขอใช้น้ าเสมือนเป็นผู้ใช้น้ า รายใหม่และให้
ช าระค่าธรรมเนยีมการติดตั้งมาตรวัดน้ าตามอัตราที่ก าหนดใน
บัญชีแนบท้าย 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 35 ในกรณีทีผู่้ใช้น้ าค้างช าระค่าน้ าประปาเป็นเวลาสอง
เดือนติดต่อกัน ให้การประปาแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ใช้น้ า
ทราบเพื่อด าเนินการช าระค่าน้ าท่ีค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด
วันนับแต่วันท่ีได้รบัหนังสือแจ้ง  
     กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อมเีหตผุลอันสมควรเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นอาจขยายเวลาการช าระค่าน้ าไดไ้ม่เกิน สามสิบวัน และ
อาจแบ่งการช าระออกเป็นงวด ๆ ก็ได ้ทั้งนี้ให้มีบันทึกข้อตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษร  
     ถ้าผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่งได้รับแจ้งแล้วเพิกเฉยหรือผิดสัญญา
ข้อตกลงตามวรรคสองให้การประปามีอ านาจบอกเลิกสญัญาและ
งดจ่ายน้ า (ตดัมาตรวดัน้ า) ทันท ี

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 36 ผู้ใดละเมิดการใช้น้ าหรือกระท าการใด ๆ ให้การประปา
ได้รับความเสียหายหรือไม่ยอมช าระเบี้ยปรับ หรือค่าเสยีหาย
ตามที่การประปาเรียกเก็บ เมื่อถูกงดจ่ายน้ าประปาแล้ว (ตัด
มาตรวดัน้ า) แต่การประปายังไมไ่ด้บอกเลิกสัญญา หากผู้นั้นน า
เงินมาช าระหนี้ที่ค้างทั้งหมดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่งดจ่าย
น้ า ให้การประปาท าการตดิตั้ง มาตรวัดน้ าให้ใช้ตามเดิม ทั้งนี้
ต้องช าระค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวดัน้ าตามอัตราที่การ
ประปาก าหนดในบัญชีแนบท้าย  
     ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ช าระหนี้ที่ค้าง
ทั้งหมดแล้วให้ยื่นค าขอใช้น้ า และช าระค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง
ประปาเสมือนเป็นผู้ใช้น้ ารายใหม ่

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 37 ผู้ใช้น้ าต้องรับผิดชอบดูแลมาตรวัดน้ า เครื่องกั้นน้ าและ
อุปกรณ์ประกอบทุกอย่างของระบบประปาให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้เสมอ ถ้าเกิดการช ารดุเสยีหายโดยการกระท าอย่างหนึ่งอย่าง
ใดของผู้ใช้น้ า ผู้ใช้น้ าต้องชดใช้ค่าซ่อมแซม เว้นแต่การช ารุด
เสียหายนั้นเกิดจากการใช้งานตามปกติวิสัย หรือเกิดจากเหตุ
สุดวิสยั เช่น เพลิงไหม ้เป็นต้น ให้อยู่ในความรับผดิชอบของ

 
 

 

 
 

 

  



องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยนั ทั้งนีภ้ายหลังที่ไดม้ีการ
ตรวจสอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานประปา  
     หากมาตรวัดน้ าสูญหายไป ผู้ใช้น้ าต้องจัดซื้อมาตรวัดน้ าจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยนั และองค์การบรหิารส่วน
ต าบลกรุงหยัน จะเป็นผู้ตดิตั้งให้ใหม ่ 
ข้อ 38 ในกรณีที่มเีหตุอันควรสงสัยว่ามาตรวัดน้ าคลาดเคลื่อน 
ให้ผู้ใช้น้ าแจ้งเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน
เพื่อท าการตรวจสอบมาตรวัดน้ า  
     เมื่อมีการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วปรากฏว่ามาตรวัดน้ า
มีการคลาดเคลื่อนจริงการประปาจะด าเนินการ ซ่อมหรือเปลีย่น
ให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการตรวจสอบ และการ
ประปาจะคิดจ านวนน้ าท่ีได้ใช้หรอืสูญเสียไปโดยใช้อัตราเฉลี่ย
เท่ากับจ านวนน้ าท่ีได้ใช้ในสามเดอืนที่ผ่านมา แต่หากตรวจสอบ
แล้วปรากฏวา่มาตรวัดน้ าอยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกตผิู้ใช้น้ า
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ตามอัตราที่ก าหนดในบัญชี
แนบท้ายข้อบัญญัตินี ้ 
     เมื่อมีเหตุสงสยัตามวรรคหน่ึงให้ถือเป็นหน้าท่ีของผู้ใช้น้ าใน
การแจ้งให้การประปาทราบภายในสามวันท าการ หากผู้ใช้น้ า
เพิกเฉยให้ถือว่ามีเจตนาทุจรติและและจะด าเนินคดตีาม
กฎหมายต่อไป 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 39 ผู้ใช้น้ าจะท าการปลูกสร้าง ต่อเตมิโรงเรือน สิ่งปลูกสรา้ง
อื่นใด ปลูกต้นไม้หรือกระท าการใด ๆ อันเกิดอันตรายหรือเป็น
อุปสรรคต่อระบบการส่งน้ าประปา การบ ารุงรักษามาตรวดัน้ า
ตลอดจนท่อและอุปกรณ์มไิด ้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 40 ถ้าท่อหรืออุปกรณ์ภายในเขตบ้านหรือภายในมาตรวัด
น้ าเกิดช ารุดขึ้น ผู้ใช้น้ าจะต้องจัดซ่อมโดยทุนทรัพย์ของตนเอง 
หรือขอให้การประปาองค์การบรหิารส่วนต าบลกรุงหยันซ่อมให้ก็
ได ้ทั้งนี้ผู้ใช้น้ าต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 41 ถ้าหากท่อส่งน้ าเกิดช ารุดรั่วไหลภายนอกก่อนเข้ามาตร
วัดน้ า ผู้ใช้น้ าจะต้องแจ้งให ้องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน
ทราบโดยเร็วท่ีสดุ เพื่อท่ีจะท าการซ่อมแซมให้เป็นท่ีเรียบร้อย 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 42 ผู้เข้ามาอยู่อาศัยภายในบา้นพักอาศัยที่มีการตดิตั้งมาตร
วัดน้ าติดตั้งอยู่แล้วนั้น ถ้าไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลกรุงหยัน ผู้เข้ามาอยู่ใหม่ต้องรับผดิชอบ และ
ยอมช าระหนี้ทั้งหมด ที่ผู้ขอใช้น้ ารายเดิมค้างช าระอยูต่ลอดจน
ความเสยีหายซึ่งผู้ขอใช้น้ ารายเดมิได้ท าไว้ทุกกรณ ี

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 43 สถานท่ีใดเคยต่อท่อใช้น้ าอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่ยกเลิกมาตร
วัดน้ า ภายหลังมีผู้ขอใช้น้ าอีก ผู้ขอใช้น้ าจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ในการประสานมาตรวัดน้ าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงหยันตามที่ก าหนดไว้และหากมีหนี้สินเดิมค้างอยูต่้องช าระให้
เรียบร้อยด้วย 
 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 44 ห้ามผู้ใช้น้ าน าน้ าประปาที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงหยันส่งจ่ายใหไ้ปจ าหน่ายต่อบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 
 

 

 
 

 

  



ข้อ 45 ผู้ใช้น้ ารายใดถูกงดส่งน้ า กรณไีม่ช าระค่าน้ าประปาหรือ
กรณีอื่นใด ภายหลังแจ้งความประสงค์ขอใช้น้ าประปาอีก จะต้อง
ช าระค่าน้ าประปาและหนี้อื่น ๆ ให้เสรจ็สิ้น พร้อมท้ังช าระ
ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวดัน้ าด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้เป็นไป
ตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี ้

 
 

 

 
 

 

  

หมวดที่ 7 อัตรำค่ำน้ ำประปำ กำรจัดเก็บเงิน 
ข้อ 46 ให้ผู้ใช้น้ าช าระเงินค่าน้ าประปาเป็นรายเดือนตามอัตรา
ที่ระบุในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตนิี้ ซึ่งการประปาจะค านวณจาก
ปริมาณการใช้น้ าของผู้ใช้น้ าท่ีอ่านได้จากมาตรวดัน้ าคณูด้วย
อัตราค่าน้ าประปา ที่ใช้ในปัจจุบัน 
    ให้การประปาออกใบเสรจ็รับเงนิค่าน้ าประปาตามวรรคหนึ่ง
และค่าบริการทั่วไปให้แก่ผู้ใช้น้ าไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง การเก็บ
เงินค่าน้ าประปาจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน ก าหนดเดือนละหนึ่ง
ครั้ง น้ าประปาท่ีไหลผ่านมาตรวดัน้ าไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้น้ า
จะต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลกรุงหยัน 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 47 ผู้ใช้น้ าประปาอาจช าระเงินค่าน้ าประปา คา่ซ่อมแซม 
ค่าเสียหาย ทันทีท่ีพนักงานจดมาตรวัดน้ า น าใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบแจ้งหนี้ไปขอเรียกเก็บ หรืออาจขอใบแจ้งหนี้เพื่อช าระเงินด้วย
ตนเอง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยัน ภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันไดร้ับใบแจ้งหนี้  
     หากผู้ใช้น้ ามิได้ช าระหนี้ ภายในก าหนดองค์การบริหารส่วน
ต าบลกรุงหยันจะแจ้งเตือนเป็นหนังสือจ านวนสองครั้ง หากยังไม่
ช าระอีกองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยันจะงดจ่ายน้ าให้แก่ผู้ใช้
น้ าและอาจด าเนินคดีฟ้องร้องเพื่อเรียกช าระหนี้ตามกฎหมาย 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 48 ถ้าหากน้ าสูญเสียอันเกดิจากการรั่วไหล หรือเกิดจาก
การต่อท่อรับน้ าใช้โดยไมผ่่านมาตรวัดน้ า หรือมีการใช้น้ าโดย
ไม่ได้รับอนญุาต ให้คิดค านวณหนว่ยการใช้น้ าตามขนาดท่อ 
ดังต่อไปนี ้ 
    (๑) ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว คิดวันละ ๑๐ 
ลูกบาศก์เมตร   
     หากผู้ใช้น้ ามีเจตนาใช้น้ าประปาโดยไมผ่่านมาตรวัดน้ า และ
ใช้น้ าประปาโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตให้คิดค่าเสียหายเป็นสองเท่า
และเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากส่วนอ่ืน ๆ อีกต่างหากตาม
สมควรแก่กรณ ีองค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยันจะงดจา่ยน้ า
ให้กับผู้ใช้น้ าทันทีและจะด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 49 จ านวนหน่วยการใช้น้ าประปา โดยปกติจะท าการจด
จ านวนหน่วยการใช้น้ าประปาท่ีปรากฏตัวเลขตามมาตรวัดน้ า
เป็นรายเดือน ถ้ามาตรวัดน้ าเกิดช ารุดบกพร่องไม่ว่าโดยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใดท าให้ไม่สามารถทราบจ านวนหน่วยการใช้น้ า
ได ้องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงหยันจะค านวณ ค่าน้ าประปาท่ี
ใช้นั้นตามจ านวนหน่วยการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้น้ าได้ใช้ในเดือนที่แล้ว 
หรือคิดจ านวนหน่วยการใช้ซึ่งผู้ขอใช้น้ าได้ถัวเฉลี่ยสามเดือนที่
แล้วมา แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่ากัน   
    กรณีมาตรวัดน้ าเสียในเดือนแรกท่ีเริ่มใช้น้ า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรุงหยันจะค านวณหนว่ยการใช้น้ าตามจ านวนหน่วย
การใช้น้ าท่ีปรากฏตัวเลขจ านวนหน่วยการใช้น้ าตามมาตรวดัน้ า
เมื่อได้ท าการตดิตั้งมาตรวัดน้ าใหม่แล้ว 

 
 

 

 
 

 

  



หมวดที่ 8 กำรจดและอ่ำนมำตรวัดน้ ำ 
ข้อ 50 เมื่อการประปาไดต้ิดตั้งมาตรวัดน้ าให้แกผู่้ขอใช้
น้ าประปา ให้พนักงานจดมาตรวดัน้ าท าการอ่านมาตรวัดน้ าของ
ผู้ใช้น้ าในเดือนถัดไปซึ่งตรงกับวันที่ท่ีติดตั้งมาตรวัดน้ าเพื่อออก
ใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปาโดยใหถ้ือว่าเป็นค่าน้ าประปาเดือนนั้น 
ทั้งนี ้การประปาอาจปรับเปลี่ยนระบบการอ่าน มาตรวัดน้ าราย
ใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการอ่านมาตรของการประปา 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 51 ผู้ใช้น้ าต้องให้ความยินยอมและอ านวยความสะดวกแก่
พนักงานจดมาตรวดัน้ า ซึ่งมีหน้าท่ีเข้าไปในท่ีดิน อาคาร หรือ
สถานท่ีอันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ใช้น้ าเพื่อจดตัวเลขการใช้น้ า    
(จดมาตรวัดน้ า) ในแต่ละเดือน ตลอดจน การตรวจสอบ แก้ไข 
ซ่อมแซมมาตรวัดน้ าหรือท่ออุปกรณ ์ในการส่งน้ าระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 

 
 

 

 
 

 

  

หมวดที่ 9 กำรย้ำยสถำนที่ใช้น้ ำ 
ข้อ 52 ในกรณีที่ผู้ใช้น้ าต้องการยา้ยสถานท่ีใช้น้ า หรือเปลี่ยน
จุดประสานท่อจากจดุหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในเขตพื้นท่ี
บริการของการประปาองค์การบรหิารส่วนต าบลกรุงหยัน ให้ยื่น
ค าร้องต่อการประปาพร้อมหลักฐาน ดังนี ้ 
     (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
อื่นที่ทางราชการออกให้ 
     (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีจะยา้ยสถานท่ีใช้น้ าไป  
     (๓) ใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปาครั้งสุดท้ายหรือส าเนา (ถ้ามี)  
     (๔) ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น้ า (ถ้ามี)  
     กรณีการย้ายสถานท่ีใช้น้ าหรอืเปลี่ยนจดุประสานท่อตาม
วรรคหนึ่งให้ผู้ใช้น้ าต้องช าระค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้าย 

 
 

 

 
 

 

  

หมวดที่ 10 กำรโอนกรรมสิทธิ์กำรใช้น้ ำประปำ 
ข้อ 53 การโอนกรรมสิทธ์ิในการใช้น้ าประปาอาจมไีด้ในกรณ ี
ดังต่อไปนี ้ 
     (๑) ผู้ใช้น้ าเดิมตาย หรือย้ายที่อยู่ หรือ  
     (๒) การเช่าบ้านหรืออาคารทีต่ิดตั้งประปาไว้แล้ว  
     (๓) การซื้อขายบ้านหรืออาคารที่ติดตั้งประปาไว้แล้ว  
     (๔) กรณีอื่นที่การประปาก าหนด  
     ผู้โอนตามวรรคหนึ่งอาจมอบอ านาจเป็นหนังสือในการขอ
โอนกรรมสิทธ์ิมาตรวัดน้ า หรือเพือ่ขอรับเงินประกันคืนเนื่องจาก
การโอนกรรมสิทธ์ิ และผูร้ับโอนจะมอบอ านาจเพื่อรับโอน
กรรมสิทธ์ิ มาตรวัดน้ าก็ให้ท าได ้ทั้งนี ้หนังสือมอบอ านาจต้องปิด
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย  
     กรณีผู้โอนกรรมสิทธ์ิการใช้น้ าตามวรรคหนึ่งถึงแก่ความตาย
ให้ทายาทเป็นผู้โอนกรรมสิทธ์ิ 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 54 ให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ าตามข้อ 53 น าหลักฐาน
ต่อไปนี้แสดงต่อการประปา  
     (๑) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
อื่นที่ทางราชการออกให้ 
     (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปจัจุบัน  
     (๓) ส าเนาหนังสือสัญญาซื้อขายบ้านหรืออาคาร (ถ้าม)ี  
     (๔) ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าบา้นหรืออาคาร (ถ้ามี)  
     (๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่มาตรวัดน้ าตั้งอยู ่ 
 

 
 

 

 
 

 

  



ข้อ 55 การรับโอนกรรมสิทธ์ิการใช้น้ าตามข้อ 53 ผู้โอนต้อง
แสดงเอกสารหลักฐานต่อไปนี ้ 
     (๑) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
อื่นที่ทางราชการออกให้ 
     (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปจัจุบัน  
     (๓) ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีผูโ้อนตาย)  
     (๔) ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น้ าตัวจริง (กรณหีายให้ใช้
ใบแจ้งความ)  
     (๕) ใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปาครั้งสุดท้ายของผู้โอนหรือ
ส าเนา (ถ้ามี) 
 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 56 ถ้าผู้ใช้น้ าได้รื้อถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมลิ าเนา โดย
มิได้แสดงเจตนาว่าจะครอบครองสิทธิการใช้น้ าอยู่ต่อไปหรือโอน
สิทธิการใช้น้ าให้ผู้อื่นหรือบอกเลิกสัญญาการใช้น้ าภายในสามสิบ
วัน นับแต่วันที่ได้รื้อถอนอาคารหรือย้ายไปจากภมูิล าเนาให้ถือว่า
สละสิทธิการใช้น้ า การประปาทรงไว้ซึ่งสิทธิ ที่จะงดการจ่ายน้ า
หรือโอนกรรมสิทธ์ิการใช้น้ าให้แก่บุคคลอื่น 
 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 57 กรณีผู้ใช้น้ าถึงแก่ความตาย ทายาทหรือผูม้ีกรรมสิทธ์ิใน
อาคารสถานท่ีนั้น ประสงค์จะได้รบัสิทธิในการใช้น้ าต่อไป ให้
ทายาทหรือผูม้ีกรรมสิทธ์ิแสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษร 
ต่อการประปาเพื่อท าการโอนสิทธกิารใช้น้ าภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีผู้ใช้น้ าถึงแก่ความตาย 
     ในกรณีตามวรรคหนึ่งหากทายาทหรือผูม้ีกรรมสิทธ์ิในอาคาร
สถานท่ีมิได้ด าเนินการใดๆ เพื่อขอรับโอนสิทธิการใช้น้ าภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่ามีเจตนาสละสิทธ์ิ การประปามี
อ านาจในการงดการจ่ายน้ าประปานั้นได ้ 
     การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารอัน
เนื่องจากการซื้อขาย การเช่า หรือการท านิติกรรมใดๆ โดยที่
คู่กรณมีิไดต้กลงในเรื่องสิทธิในการใช้น้ าหรือเงินประกันการใช้น้ า
ไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็ามให้ถือว่า ผู้ใช้น้ า รายเดิมไดส้ละสิทธิหรือ
โอนเงินประกันการใช้น้ าไปเป็นของผู้ครอบครองบ้าน หรือ
อาคารตามสิทธิสืบเนื่องจากการท านิติกรรมดังกล่าว ผู้
ครอบครองบ้านหรืออาคารใหมม่สีิทธิ ขอเปลี่ยนช่ือผู้ใช้น้ าได้โดย
ไม่ต้องจ่ายเงินประกันการใช้น้ าหรอืค่าใช้จ่ายอื่นใด เว้นแต่ผู้ใช้
น้ ารายเดิม ได้ถอนเงินประกันการใช้น้ าไปแล้ว หรือกิจการ
ประปาได้หักเงินประกันการใช้น้ าชดใช้ค่าน้ าท่ีค้างช าระจนหมด
สิ้นแล้ว ให้ผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารรายใหม่วางเงินประกัน
การใช้น้ าใหม่ 
 

 
 

 

 
 

 

  

หมวดที่ 11 บทก ำหนดโทษ 
ข้อ 58 ผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี ้ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งพันบาท 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 59 ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลกรุงหยัน เป็นผู้
รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญตันิี้ และมีอ านาจตีความวินิจฉยั
ปัญหา ออกกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการใหเ้ป็นไปตามข้อบญัญัตินี ้
 

 
 

 

 
 

 

  



บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกรุงหยัน  
ข้อ 1 อัตราการใช้น้ าประปา (ครั้งแรก) 
     1.1 ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าประปา  
เป็นเงิน 100 บาท 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 2 อัตราค่าน้ าประปา (ทุกครั้งท่ีขอใช้น้ า) 
     2.๑ อัตราค่าใช้น้ าประปาของผู้ใช้น้ าประปาถาวร (ใน
ครัวเรือน) ลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท 
      2.๒ อัตราค่าใช้น้ าประปาของผู้ใช้น้ าประปาช่ัวคราว 
ลูกบาศก์เมตรละ 15 บาท 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ าประปา  
     3.๑ ค่ามาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ท่อ PVC ขนาด ๔ หุน 
(1/2นิ้ว) ชุดละ (เป็นไปตามประมาณการของกองช่าง) 
     3.2 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบมาตรน้ าประปา 
และการประมาณการ ครั้งละ (เป็นไปตามประมาณการของกอง
ช่าง) 
     3.3 ค่าธรรมเนียมส าหรบัค่าแรงขุดเจาะและเช่ือมต่อท่อเมน
ประปา (เป็นไปตามประมาณการของกองช่าง) 
     3.4 ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าเดิมกรณ ียกเลิกไปใช้กลับมาใช้ใหม ่
ครั้งละ 500 บาท 
     3.5 ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าประปา กรณีถูกงดจ่ายน้ า 
100 บาท 
     3.6 ค่าธรรมเนียมในการย้ายมาตรน้ าประปา  
ครั้งละ 300 บาท 
     3.7 ค่าประกันการใช้น้ า กรณีขอใช้น้ าช่ัวคราว (ถ้ามี)   
มาตรละ 1,000 บาท  
     3.8 ค่าธรรมเนียมการโอนหรอืเปลี่ยนช่ือผู้ใช้น้ า 
ครั้งละ 100 บาท 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 4 อัตราค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าโดยก าหนดตามขนาดของ
มาตรวัดน้ า ดังนี ้ 
     4.๑ ค่าบ ารุงรักษามาตรวดัน้ าประปา เดือนละ 10 บาท 

 
 

 

 
 

 

  

ข้อ 5 อัตราค่าปรับ จากการกระท าของผู้ใช้น้ าประปา มีดังนี ้ 
     5.๑ อัตราค่าปรับจากกรณีกระท าให้ตราที่ผนึกแตกหรือขาด 
ครั้งละ (ปรับไม่เกิน 1,000 บาท) 
     5.๒ อัตราค่าปรับในกรณีย้ายมาตรวัดน้ าเองและต่อเติมโดย
ไม่ได้ขออนุญาต (ปรับไม่เกิน 1,000 บาท) 
     5.๓ อัตราค่าปรับกรณีมาตรวัดน้ าเสียหาย บุบสลายหรือ
ช ารุดโดยการกระท าของผู้ใช้น้ าทั้งทางตรงและทางอ้อม ครั้งละ
(ปรับไม่เกิน 1,000 บาท)  
     5.๔ อัตราค่าปรับในกรณีลักน้ าใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(ปรับไม่เกิน 1,000 บาท) 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

ส่งควำมคิดเห็น 


