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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 
เร่ือง การบริหารกิจการประปา 

พ.ศ. 2563 
......................................... 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา องค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองเตา พ.ศ. 2563 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 (1) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองเตา และนายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ บัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง การบริหารกิจการประปา 
 พ.ศ. 2563  
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วที่ขัดหรือแย้ง 
กับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และมีอำนาจ
ออกประกาศ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “การประปา” หมายความถึง ระบบประปาซ่ึงอยู่ในความรับรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา   
 “ผู้ใช้น้ำประปา” หมายความถึง บุคคล หน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการที่ได้ทำสัญญาการใช้
น้ำประปาไว้กับการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา  
          “พนักงานจดมาตรวัดน้ำ” หมายความถึง เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาให้มีหน้าที่จดมาตรวัดน้ำและเรียกเก็บเงินค่าน้ำประปา 
 “พนักงานผลิตน้ำประปา” หมายความถึง เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการ
ผลิตน้ำประปา จัดหาน้ำสะอาด บริการประชาชนผู้ใช้น้ำประปาและตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบ
น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 
 พนักงานสำรวจและติดตั้ง หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ มีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ 
การสำรวจ การประมาณค่าใช้จ่ายและติดตั้งประปาแก่ขอผู้ขอใช้น้ำ 
 “การงดจ่ายน้ำ” หมายความถึง การที่กิจการประปา งดจัดส่งหรือจำหน่ายน้ำให้แก่ ผู้ใช้น้ำ จะเป็นด้วยลักษณะ
หรือวิธีใดก็ตามท่ีผู้ใช้น้ำจะไม่สามารถใช้น้ำได้ต่อไป 
 “มาตรวัดน้ำ” หมายความถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีการประปาได้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ำเพ่ือวัดปริมาณน้ำ 
 “เครื่องก้ันน้ำ” หมายความถึง ประตูน้ำที่ติดตั้งหน้ามาตรวัดน้ำซึ่งมีไว้สำหรับปิดและเปิดน้ำ 
 “ท่อภายใน” หมายความถึง ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ำเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ำหรืออาคารของผู้ใช้น้ำ 
 “ท่อภายนอก” หมายความถึง ท่อที่ต่อจากท่อจ่ายน้ำของการประปาไปเชื่อมกับมาตรวัดน้ำ 

“อุปกรณ์การประปา” หมายความถึง ประตูกั้นน้ำ ท่อประปาตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 “ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ” หมายความถึง สถานที่ที่การประปากำหนดเป็นที่ตั้งมาตรวัดน้ำและเครื่องกั้นน้ำ 
เพ่ือให้มีการอ่านมาตรน้ำได้อย่างสะดวก 
 
 

 
 



 
(-2-) 

 
 “ค่าประกันการใช้น้ำ” หมายความถึง เงินที่การประปาเรียกเก็บเพ่ือเป็นหลักประกันในการชำระ 
ค่าน้ำประปาแต่ละเดือนโดยผู้ใช้น้ำจะได้รับค่าประกันคืนเต็มจำนวนเมื่อยกเลิกการใช้น้ำและไม่มีหนี้ค้างชำระ  
ค่าน้ำประปา เว้นแต่ผู้ขอใช้น้ำประเภทหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การอ่ืนที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาต
แล้ว ให้ได้รับยกเว้นค่าประกัน  
 “ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์” หมายความถึง ค่าแรงงาน ค่าอุปกรณ์ประปาและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการ
ติดต้ังนับจากมาตรวัดน้ำถึงจุดประสานท่อ ซึ่งไม่รวมท่อและอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำที่ผู้ขอใช้น้ำต้องดำเนินการเอง 
 “ค่าสำรวจ”หมายความถึง เงินที่ผู้ใช้ต้องชำระให้แก่การประปาในวันที่ยื่นคำขอติดตั้งเพ่ือนำไปใช้ในการ
สำรวจสถานที่และประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 
 “ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ” หมายความถึง เงินที่ผู้ใช้ต้องชำระให้แก่การประปาเพ่ือเป็นค่าเช่ามาตรวัดน้ำจากการ
ประปา โดยชำระครั้งเดียวเมื่อทำสัญญา แต่มีสิทธิใช้มาตรวัดน้ำที่เช่าได้ตลอดอายุสัญญาใช้น้ำ 
 “ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ”หมายความถึง เงินที่ผู้ใช้ต้องชำระให้แก่การประปาเป็นค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ 
เพ่ือเชื่อมต่อการขอใช้น้ำ อันเนื่องมาจากถูกงดจ่ายน้ำ 
 “ค่าบริการทั่วไป” หมายความถึง เงินที่การประปาเรียกเก็บเป็นรายเดือน เพ่ือนำไปใช้ในการบำรุงรักษา 
ซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ อุปกรณ์และท่อจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
 “ค่าน้ำประปา” หมายถึง การกำหนดอัตราค่าน้ำขั้นต่ำของผู้ใช้น้ำคิดบนพ้ืนฐานของความจำเป็นที่ผู้ใช้น้ำ
ต้องการใช้น้ำประปาในแต่ละเดือนตามอัตราที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้  ซึ่งอัตราค่าน้ำขั้นต่ำ 
อาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 

 

หมวดที่ 2 
การขอใช้น้ำประปา 

 ข้อ ๖ บุคคลใดต้องการใช้น้ำของการประปาให้ยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองเตา ตามแบบคำขอที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๗ การยื่นคำขอใช้น้ำประปาตามข้อ ๖ ให้แนบหลักฐานประกอบคำขอพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 
ตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติดังนี้ 
 ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมายและหลักฐานการเป็นผู้แทนนิติบุคคล 
 ๔.หนังสือมอบอำนาจกรณีมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนยื่นคำขอแทน 
 กรณีที่ผู้ขอใช้น้ำเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วให้หัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลแล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอ
ใช้น้ำประปาและสัญญาการใช้น้ำประปา 
 การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานอย่างน้อยสองคนและปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
 ในกรณีมีความจำเป็นต้องวางท่อประปาผ่านที่ดินของผู้อ่ืน ผู้ขอใช้น้ำต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน
นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือแสดงต่อการประปาในวันยื่นคำขอ 
 

หมวดที ่3 
การดำเนินการติดตั้ง 

 ข้อ 8 การต่อท่อประปาจากท่อจ่ายน้ำของการประปาถึงที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ รวมทั้ง การติดตั้งมาตรวัดน้ำ 
และเครื่องกั้นน้ำตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆพร้อมทั้งการกำหนดขนาดของสิ่งของเหล่านั้นให้เป็นอำนาจหน้าที่ของการ
ประปาโดยเฉพาะผู้หนึ่งผู้ใดจะกระทำโดยพลการมิได้ 
 บรรดาท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน้ำ อุปกรณ์เครื่องกั้นน้ำรวมทั้งมาตรวัดน้ำเมื่อได้ติดตั้งแล้ว ให้ตกเป็น
ทรัพย์สินของการประปา เว้นแต่ท่ออุปกรณ์ภายในมาตรวัดน้ำถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ำ 



 
(-3-) 

 
 ข้อ 9 ในวันที่ขอติดตั้งประปา เมื่อผู้ขอใช้น้ำได้ชำระค่ามัดจำแก่การประปาตามอัตราที่กำหนดในบัญชีแนบท้าย  
ข้อบัญญัตินี้แล้ว ให้การประปามอบหมายเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานที่และจัดทำแบบแปลนแผนผัง เพ่ือประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ำทราบภายในเจ็ดวัน 
 การแจ้งประมาณการตามวรรคหนึ่ง เป็นการแจ้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้ำประปา 
ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีค่าธรรมเนียมแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 ผู้ขอใช้น้ำได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องชำระค่าใช้จ่ายตามประมาณการภายในสามสิบวัน การประปา 
จึงดำเนินการติดตั้งประปาให้ หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ใช้น้ำสละสิทธิ์ในการขอใช้น้ำประปา  
ครั้งนั้น และค่าคำร้องรวมทั้งค่าสำรวจที่ได้ชำระไว้แล้วในวันยื่นคำร้องขอใช้น้ำ การประปาจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

หมวดที่ 4 
หน้าที่ผู้ใช้น้ำ 

 ข้อ 10 ผู้ใช้น้ำจะใช้เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องมืออ่ืนใดสูบน้ำโดยตรงจากท่อน้ำของการประปาหรือจากท่อ
ภายในมิได้ถ้าใช้น้ำจากแหล่งอ่ืน เช่น น้ำฝน น้ำบ่อบาดาล ฯลฯ ผู้ใช้น้ำจะต้องต่อท่อแยกไว้ต่างหากจากท่อจ่ายน้ำ
ของการประปาและท่อภายใน 
 ในกรณีผู้ใช้น้ำกระทำการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง การประปามีสิทธิงดจ่ายน้ำแก่ผู้ใช้น้ำและเรียกให้  ผู้ใช้น้ำ
ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดแต่การนั้นได ้
 ข้อ 11 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อน ให้ผู้ใช้น้ำแจ้งเป็นหนังสือต่อการประปา 
เพ่ือทำการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ 
 เมื่อมีการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ งแล้ วปรากฏว่ามาตรวัดน้ำมีการคลาดเคลื่อนจริง  การประปา 
จะดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการตรวจสอบ และการประปาจะคิดจำนวนน้ำที่ได้ใช้
หรือสูญเสียไปโดยใช้อัตราเฉลี่ยเท่ากับจำนวนน้ำที่ได้ใช้ในสามเดือนที่ผ่านมา แต่หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามาตร
วัดน้ำอยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกติผู้ใช้น้ำต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการตรวจสอบตามอัตราที่การประปากำหนด  
ในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 เมื่อมีเหตุสงสัยตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ำในการแจ้งให้การประปาทราบภายในสามวัน 
ทำการ หากผู้ใช้น้ำเพิกเฉยให้ถือว่ามีเจตนาทุจริตและมีโทษเช่นเดียวกับความผิดข้อ ๒3 
 ข้อ 12 ผู้ใช้น้ำจะทำการปลูกสร้าง ต่อเติมโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด ปลูกต้นไม้หรือกระทำการใดๆ 
อันเกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบการส่งน้ำประปา การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ตลอดจนท่อและอุปกรณ์มิได้ 
เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับการประปา 
 ข้อ 13 ผู้ใช้น้ำรายใดยินยอมให้ผู้อื่นเอาน้ำประปาไปใช้โดยการซื้อขาย การให้ หรือวิธีการอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือค้ากำไรหรือไม่จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการ
ประปา 
 

หมวดที่ 5 
การชำระค่าน้ำประปาและการเก็บเงิน 

 ข้อ 14 ให้ผู้ใช้น้ำชำระเงินค่าน้ำประปาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในบัญชีแนบท้าย ข้อบัญญัตินี้  
ซึ่งการประปาจะคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำที่ อ่านได้จากมาตรวัดน้ำคูณด้วยอัตราค่าน้ำอัตรา  
ค่าน้ำประปาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 ให้การประปาออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาวรรคหนึ่งและค่าบริการทั่วไปให้แก่ผู้ใช้น้ำไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
 ข้อ 15 ผู้ใช้น้ำประปาอาจชำระเงินค่าน้ำประปาทันทีที่พนักงานจดมาตรวัดน้ำนำใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้
ไปขอเรียกเก็บ หรืออาจขอใบแจ้งหนี้เพ่ือชำระเงินด้วยตนเอง ณ  ที่ทำการประภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับ 
ใบแจ้งหนี้ 

 



 
(-4-) 

 
หมวดที่ 6 

การจดและการอ่านมาตรวัดน้ำ 
 ข้อ 16 เมื่อการประปาได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปาแล้วให้พนักงานจดมาตรวัดน้ำทำการอ่าน
มาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำในเดือนถัดไปซึ่งตรงกับวันที่ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยให้ถือ
ว่าเป็นค่าน้ำประปาเดือนนั้น หรืออาจปรับเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ำรายใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการอ่าน
มาตรวัดน้ำของการประปาก็ได้ 
 ข้อ 17 ผู้ใช้น้ำต้องให้ความยินยอมและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การประปาซึ่งมีหน้าที่เข้าไป  
ในที่ดิน อาคารหรือสถานที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ใช้น้ำเพ่ือจดตัวเลขการใช้น้ำ (จดมาตรวัดน้ำ) ในแต่ละเดือน 
ตลอดจนการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหรือท่ออุปกรณ์ในการส่งน้ ำระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 
ถึงพระอาทิตย์ตก ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ให้แสดงบัตรประจำตัวพนักงานทุกครั้ง 

หมวด 7 
การโอนสิทธิการใช้น้ำประปา 

 ข้อ 18 กรณีผู้ใช้น้ำถึงแก่ความตาย หากทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่นั้น ประสงค์จะได้รับ
สิทธิในการใช้น้ำต่อไป ให้ทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์แสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการประปาเพ่ือทำการ
โอนสิทธิการใช้น้ำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้น้ำถึงแก่ความตาย 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่งหากทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่มิได้ดำเนินการใดๆ เพ่ือขอรับโอนสิทธิ
การใช้น้ำภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่ามีเจตนาสละสิทธิ์ การประปามีอำนาจในการงดการจ่ายน้ำประปานั้นได้ 
 การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารอันเนื่องจากการซื้ อขาย การเช่าหรือการทำ 
นิติกรรมใดๆ โดยที่คู่กรณีมิได้ตกลงในเรื่องสิทธิในการใช้น้ำหรือเงินประกันการใช้น้ำไม่ว่า ด้วยเหตุใดก็ตามให้ถือว่า
ผู้ใช้น้ำรายเดิมได้สละสิทธิหรือโอนเงินประกันการใช้น้ำไปเป็นของผู้ครอบครอง บ้านหรืออาคาร ตามสิทธิ  
สืบเนื่องจากการทำนิติกรรมดังกล่าว ผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารใหม่มีสิทธิ ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำได้โดยไม่ต้อง
จ่ายเงินประกันการใช้น้ำหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด เว้นแต่ผู้ใช้น้ำรายเดิม ได้ถอนเงินประกันการใช้น้ำไปแล้ว หรือกิจการ
ประปา ได้หักเงินประกันการใช้น้ำชดใช้ค่าน้ำที่ค้างชำระ จนหมดสิ้นแล้ว ให้ผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารรายใหม่
วางเงินประกันการใช้น้ำใหม่ 
 ข้อ 19 ให้ผู้ประสงค์จะรับโอนสิทธิ์การใช้น้ำตามข้อ 18  นำหลักฐานต่อไปนี้แสดงต่อการประปาเพ่ือรับ
โอนสิทธิ์การใช้น้ำ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ 
 (2) สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน 
 (3) สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน/อาคาร (ถ้ามี) 

(4) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าบ้าน/อาคาร (ถ้ามี) 
 (5) สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่มาตรวัดน้ำตั้งอยู่ 

ข้อ 20 ถ้าผู้ใช้น้ำได้รื้อถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิลำเนา โดยมิได้แสดงเจตนาว่าจะครอบครองสิทธิการ
ใช้น้ำอยู่ต่อไปหรือโอนสิทธิการใช้น้ำให้ผู้อ่ืนหรือบอกเลิกสัญญาการใช้น้ำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รื้อถอน
อาคารหรือย้ายไปจากภูมิลำเนาให้ถือว่าสละสิทธิการใช้น้ำ การประปาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการจ่ายน้ำหรือโอน
กรรมสิทธิ์การใช้น้ำให้แก่บุคคลอื่น 

 

หมวดที่ 8 
การยกเลิกการใช้น้ำ 

 ข้อ 21 เมื่อผู้ใช้น้ำประปาต้องการยกเลิกใช้น้ำ ให้แจ้งประสงค์เป็นหนังสือต่อการประปา เพ่ือรับเงิน
ประกันการใช้น้ำคืนเต็มจำนวน เว้นแต่จะมีหนี้อันเกิดจากใช้น้ำประปาค้างชำระให้หักออกก่อนตามจำนวนที่ค้าง 
 



(-5-) 
 
ส่วนที่เหลือ ถ้าหากมีให้คืนแก่ผู้ใช้น้ำทั้งนี้ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำ 
และใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาครั้งสุดท้ายหรือสำเนา(ถ้ามี) เป็นหลักฐานในการรับคืน 
 

 หมวดที่ 9 
ความรับผิดชอบของผู้ใช้น้ำ 

 ข้อ 22 การประปาถือว่าเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ผู้ใดกระทำโดยเจตนาหรือ 
ประมาท ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของการประปาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่การประปาตามความเสียหายนั้น ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิการประปาในการดำเนินคดีท้ังทางแพ่งและทางอาญา 
 ข้อ 23 ผู้ใดโดยทุจริตเอาน้ำประปาไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ำหรือกระทำการใดๆ 
เพ่ือเอาน้ำประปาไปใช้โดยไม่มีอำนาจ ให้การประปางดจ่ายน้ำ (ตัดมาตรวัดน้ำ) ทันทีและมีอำนาจบอกเลิกโดย 
ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในการพิจารณาดำเนินคดี 
แก่ผู้นั้น 
 กรณีตามวรรคหนึ่งให้ผู้กระทำผิดชดใช้ค่าน้ำประปาที่ได้ใช้ไปแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่การประปา
กำหนด 
 หากผู้ใช้น้ำตามวรรคหนึ่งมีความประสงค์จะขอใช้น้ำ ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา 
เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำแล้ว ผู้ใช้น้ำต้องดำเนินการขอใช้น้ำเสมือนเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่และให้ชำระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายนี้ 
 ข้อ 24 ผู้ใดละเมิดการใช้น้ำหรือกระทำการใด ๆให้การประปาได้รับความเสียหายหรือไม่ยอมชำระเบี้ย
ปรับหรือค่าเสียหายตามที่การประปาเรียกเก็บ เมื่อถูกงดจ่ายน้ำประปาแล้ว (ตัดมาตรวัดน้ำ) ทันทีหากผู้นั้นนำเงิน
มาชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่งดจ่ายน้ำ ให้การประปาทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ใช้ตามเดิม 
ทั้งนี้ ต้องชำระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำตามอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้การประปาบอกเลิกสัญญา หากผู้ใช้น้ำมีความประสงค์จะขอ
ใช้น้ำให้ยื่นคำขอพร้อมชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมด และต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมแนบทา้ยข้อบัญญัตินี้เสมือนเป็นผู้ขอใช้น้ำรายใหม่ 
 ข้อ 25 ในกรณีที่ผู้ใช้น้ำไม่ชำระค่าน้ำประปาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ให้การประปาแจ้งเตือน
เป็นหนังสือให้ผู้ใช้น้ำทราบ เพ่ือดำเนินการชำระค่าน้ำประปาที่ค้างอยู่ให้เสร็จภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่รับหนังสือ
แจ้ง ถ้าผู้ใช้น้ำประปาเพิกเฉยไม่ชำระค่าน้ำตามเวลาที่กำหนด ให้การประปางดจ่ายน้ำ(ตัดมาตรวัดน้ำ) ทันท ี
 หากผู้ใช้น้ำนำเงินมาชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่งดจ่ายน้ำ(ตัดมาตรวัดน้ำ)ให้การ
ประปาทำการติดตั้งมาตรน้ำให้ใช้น้ำประปาตามเดิม ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำต้องชำระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำ 
ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

กรณีผู้ใช้น้ำไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคสอง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา  
บอกเลิกสัญญาและหักเงินค่าน้ำประปาที่ค้างชำระจากค่าประกันการใช้น้ำได้เต็มจำนวน หากผู้ใช้น้ำมีความประสงค์
จะขอใช้น้ำใหม่ ให้ยื่นคำขอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาพร้อมทั้งชำระค่าน้ำประปาที่ค้างจ่ายทั้งหมด  
(ในกรณีมีหนี้ค้างจ่าย) โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย
ข้อบัญญัตินี้เสมือนเป็นผู้ขอใช้น้ำรายใหม่ 
 

หมวด 10 
การย้ายสถานที่ใช้น้ำ 

 ข้อ 26 ในกรณีที่ผู้ใช้น้ำต้องการย้ายสถานที่ใช้น้ำ หรือเปลี่ยนจุดประสานท่อจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ ง 
ให้ยื่นคำร้องต่อการประปาตามแบบคำขอแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 กรณีการย้ายสถานที่ใช้น้ำหรือเปลี่ยนจุดประสานท่อตามวรรคหนึ่งให้ผู้ ใช้น้ำชำระค่าธรรมเนียม
เช่นเดียวกับการขอติดตั้งใหม่ ยกเว้นค่าเช่ามาตรวัดน้ำและค่าประกันการใช้น้ำ 
  



(-6-) 
 

หมวด 11 
บทกำหนดโทษ 

 ข้อ 27 กรณีมาตรวัดน้ำเสียหาย บุบสลายหรือชำรุดโดยการกระทำของผู้ใช้น้ำหรือบริวาร ทำให้ไม่สามารถ
วัดค่าการใช้น้ำได้มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้น้ำแจ้งการประปาภายในห้าวันเพ่ือติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ โดยออกค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งสิ้น หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดให้การประปาแจ้งการงดจ่ายน้ำเป็นหนังสือภายในสามวันทำการและดำเนินการ
งดจ่ายน้ำทันที 

กรณีตามวรรคหนึ่งถ้าในเดือนใดไม่อาจคิดค่าน้ำประปาที่ได้ใช้ไปได้ให้คำนวณจากจำนวนน้ำ ที่ได้ใช้ไป
เท่ากับอัตราค่าน้ำเฉลี่ยสามเดือนที่ผ่านมา 
 การขอใช้น้ำภายหลังการงดจ่ายน้ำตามวรรคสองให้ผู้ใช้น้ำดำเนินการขอใช้น้ำเสมือนเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม ่
 ข้อ 28 ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ 8 วรรคหนึ่ง ข้อ ๑0 ข้อ ๑2 ข้อ ๑3 และข้อ ๒3 มีโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 29  ผู้ใช้น้ำที่ทำสัญญาใช้น้ำก่อนวันที่ข้อบัญญัติมีผลใช้บังคับ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนมาตร 
วัดน้ำใหม่ เนื่องจากมาตรวัดน้ำเดิมชำรุดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงมาตรวัดน้ำใหม่แทนมาตรวัดน้ำเดิม ให้ผู้ใช้น้ำ
แจ้งเป็นหนังสือหรือยื่นคำร้องต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพ่ือทำการเปลี่ยนแปลงและติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่
แทนมาตรเดิม โดยมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งใหม่นั้น ผู้ใช้น้ำต้องเช่าจากการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เท่านั้น 
และต้องชำระค่าเช่าตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ 30 ความในข้อ 11 วรรคสอง ไม่ใช้บังคับกับผู้ใช้น้ำที่ได้ทำสัญญาใช้น้ำก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผล 
ใช้บังคับ เว้นแต่ ผู้นั้นจะได้เปลี่ยนมาเช่ามาตรวัดน้ำกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ตามข้อ 29 แล้ว 
  

 
 
 
 



   

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา 

เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563 
 

ลำดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าคำร้อง ฉบับละ ไม่มีค่าธรรมเนียม  

2 ค่าสำรวจและประมาณการใช้น้ำ ไม่มีค่าธรรมเนียม  
3 ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ 400  
4 ค่าแรงและอุปกรณ์ คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ  

 
5 

 
ค่าประกันการใช้น้ำ 

 
100 

เป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนหลังจากการ

ยกเลิกการใช้น้ำ 
6 ค่าธรรมเนียมอนุญาตให้ใช้น้ำประปา 50  

7 ค่าน้ำประปา   
-อัตราขั้นต่ำ (0-3 หน่วย) เดือนละ 15  

-ส่วนที่เกินอัตราขั้นต่ำ  คิดหน่วยละ 6  

8 ค่าบริการทั่วไปเดือนละ ไม่มีค่าธรรมเนียม  

9 ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำครั้งละ 100 เมื่อถูกตัดหม้อน้ำ 

10 ค่าตรวจสอบมาตรวัดน้ำครั้งละ ไม่มีค่าธรรมเนียม  
11 ค่าย้ายมาตรวัดน้ำ 100  

12 ค่าจำหน่ายจากท่อธารลูกบาศก์ลิตรละ 1   

 
 
 
 


