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 โดยที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๗๑   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติต าบล  เพ่ือใช้บังคับ
ในต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย  หรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   จึงเห็นสมควรออก
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    โดยที่เป็นการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ว่าด้วยกิจการประปาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางรูป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่ง
แก้ไขโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52   องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรูป จึงออกข้อบัญญัติ เรื่องกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของการประปา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก  รวดเร็ว เป็นผลดีแก่องค์การบริหารส่วนต าบล
และประชาชนผู้ใช้น  าประปา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปและนายอ าเภอทุ่งใหญ่ 
จึงตราข้อบัญญัติดังต่อไปนี  
 ข้อ 1  ข้อบัญญัตินี  เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง กิจการประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางรูป พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  นับถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปแล้ว  7 วัน  
 ข้อ 3  บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี ให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน 
 ข้อ  ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี    และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศหรือค าสั่ง   เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี   พร้อมทั งมีอ านาจแต่งตั ง
พนักงานเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นเจ้าหน้าที่การประปา      
 ข้อ  ๕  ในข้อบัญญัตินี  
 “การประปา”  หมายถึง  การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  ต าบลบางรูป  อ าเภอทุ่งใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 “เจ้าหน้าที่การประปา”  หมายถึง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั ง
จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  
 “ผู้ขอใช้น  า” หมายถึง  บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรหรือสถานประกอบการที่ยื่นความประสงค์ขอใช้น  า
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 “ผู้ใช้น  า”  หมายถึง  บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรหรือสถานประกอบการที่ได้ท าสัญญาการใช้น  าประปา
ไว้กับการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  
  “อัตราค่าน  าประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น  าประปา”   หมายถึง   เงินหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปเรียกเก็บจากผู้ใช้น  าประปา รวมทั ง ค่าท่อ  อุปกรณ์  ค่าแรง  และค่าด าเนินการ
ติดตั งประปาจนแล้วเสร็จ  แต่ไม่รวมถึงค่าติดตั งประปาภายในอาคาร 
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 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  
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           “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายถึง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  หรือข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนต าบลต าแหน่งอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

      

           ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ดังต่อไปนี  

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป      เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปตามที่ได้รับการคัดเลือก (2 คน) เป็นกรรมการ 
(๔) ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตามท่ีได้รับการคัดเลือก  (2 คน) เป็นกรรมการ 
(๕) ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน  ตามท่ีได้รับการคัดเลือก (2 คน) เป็นกรรมการ 
(๖) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้อ านวยการกองช่าง    เป็นกรรมการ 
(๘) ผู้อ านวยการการคลัง เป็นกรรมการ 
(๙) หัวหน้าส านักงานปลัดหรือ 
      ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมาย               เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปมีหน้าที่ในการก าหนดค่าใช้จ่ายในการติดตั ง
ประปา อัตราค่าน  าประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น  าตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี   และในกรณีท่ีมี
ความจ าเป็นคณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราหรือก าหนด
ค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ิมเติมได้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

       

      หมวด  ๒ 
การขอใช้น  าประปา 

 
 ข้อ ๗  การขอใช้น  าประปา  ผู้ขอจะต้องยื่นค าร้องขอใช้น  าต่อเจ้าหน้าที่การประปา   ตามแบบที่ก าหนด

ในข้อบัญญัตินี    ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป พร้อมเอกสาร  ดังต่อไปนี  
(๑) ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ฉบับ 
(๒) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมส าเนา 
     จ านวน  ๑   ฉบับ             

 (๓) กรณีผู้ยื่นค าขอใช้น  าเป็นผู้เช่าจะต้องน าหนังสือยินยอมของผู้ให้เช่ามายื่นพร้อมค าร้อง 
 (๔) หากวางท่อตัดผ่านที่ดินของผู้อื่น จะต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินมายื่นพร้อมค าร้อง 
 (5) อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปก าหนด (กรณีมิใช่บุคคลธรรมดา) 
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ข้อ ๘  ผู้ขอใช้น  าประปา  ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี   เมื่อเจ้าหน้าที่
การประปาพิจารณาอนุญาตให้ใช้น  าประปา 
 ข้อ ๙  ให้เจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาค าร้องขอใช้น  าภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอใช้
น  าประปาจากผู้ยื่นค าร้อง 
 กรณีเจ้าหน้าที่ประปาพิจารณาแล้วอนุญาตให้ใช้น  าประปา   ให้แจ้งผู้ยื่นค าร้องด าเนินการช าระ
ค่าธรรมเนียมการใช้น  าประปาต่อไป 
 กรณีเจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ใช้น  าประปา    ให้แจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้ยื่นค าร้อง
ทราบเป็นการด่วนพร้อมทั งเหตุผลที่ไม่อนุญาต 
 ข้อ 10 ผู้ใช้น  าประปารายใดมีความประสงค์ขอใช้น  าประปาเป็นการชั่วคราวให้ยื่นค าขอโดยหลักเกณฑ์
และวิธีการเดียวกับการยื่นขอใช้น  าประปากรณีทั่วไป 
 ข้อ ๑1  เมื่อผู้ใช้น  าขอยกเลิกการใช้น  า   ย้ายที่อยู่   โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น  า   ให้ยื่นค าร้องต่อการ
ประปา ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  ๓  วัน  และต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดในท้ายข้อบัญญัตินี   
มิฉะนั นจะถือว่ายังเป็นผู้ใช้น  าอยู่และจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน  าตามอัตราที่ก าหนด 
 ผู้เข้ามาอยู่ต่อจากผู้ใช้น  าตามวรรคหนึ่ง   หากมีความประสงค์จะขอใช้น  าประปาต้องยื่นค าร้องต่อการ
ประปา ภายใน ๗ วัน นับแต่วันย้ายเข้ามาอยู่  มิฉะนั นจะต้องรับผิดชอบในจ านวนหนี ที่ผู้ใช้น  ารายเก่าค้างช าระอยู่ 

 
หมวด  ๓ 

ระเบียบปฏิบัติของผู้ใช้น  าประปา 
 
 ข้อ ๑2  ทรัพย์สินดังต่อไปนี  เป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา  
 (๑) ท่อเมนประปา   ท่อภายนอกที่ต่อจากท่อเมนและอุปกรณ์เกี่ยวกับการประปา  ที่สร้างโดย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป รวมถึงเครื่องกั นน  าและตราผนึก 
 (๒) ท่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับการประปา ที่ต่อหรือติดตั งอยู่ใน  ตรอก  ซอย  ถนน   
หรือทางสาธารณะ 
 (๓)  ท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการประปา  ที่ต่อหรือติดตั งไป  ลอดใต้  หรือทับพื นดิน
หรือทรัพย์สินของผู้ใช้น  าประปาหรือของผู้อื่น  เพ่ือประโยชน์ในการส่งน  า  และจ่ายน  าให้แก่ประชาชน  หรือเพ่ือ
การสาธารณะ  หรือเพ่ือใช้ป้องกันสาธารณภัย 
 ข้อ ๑3 การต่อท่อประปาภายนอกจากท่อเมนถึงมาตรวัดน  า และการติดตั งมาตรวัดน  า เป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่การประปา และเมื่อติดตั งแล้วให้ถือเป็นทรัพย์สินของการประปา 
 ข้อ ๑4 การต่อท่อประปาภายในจากมาตรวัดน  า  เป็นหน้าที่ของผู้ใช้น  าด าเนินการเองและเมื่อติดตั งแล้ว
เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น  า 
 ข้อ 15 มาตรวัดน  า เมื่อติดตั งแล้วและปรากฏว่าในเดือนที่ผ่านมาผู้ใช้น  าจะใช้น  าหรือไม่ก็ตาม การ
ประปาจะคิดค่ารักษาเป็นรายเดือนตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี  
 ข้อ ๑6 การติดตั งมาตรวัดน  าจะต้องติดตั งไว้ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งเหมาะสม
แก่การตรวจสอบ  การจดปริมาตรการใช้น  า  หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบ ารุงรักษาได้โดยสะดวก และใน
กรณีผู้ใช้น  าเป็นเจ้าของอาคารบ้านเช่า ให้ติดตั งมาตรวัดน  าไว้ในที่เปิดเผยเพียงจุดเดียว 
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 ข้อ  ๑7  เมื่อติดตั งมาตรวัดน  าแล้ว การประปาต้องตรวจการตีตราผนึกมาตรวัดน  าทุกครั ง เพ่ือป้องกัน
การลักลอบใช้น  าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ตราผนึกมาตรวัดน  าที่ติดตั งต้องได้มาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ ได้ตีตรา
ผนึกไว้ตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว  หากตราหรือลวดที่ผนึกไว้แห่งใดช ารุด 
เพราะผู้ใดจงใจกระท าให้มาตรวัดน  าหรือตราผนึกช ารุด ผู้นั นต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี     

ข้อ  ๑8  ในกรณีที่พบวงลวดที่มาตราวัดน  าขาด ผู้ใช้น  าต้องแจ้งให้การประปาทราบโดยเร็ว หาก
เพิกเฉยไม่ด าเนินการและมีการตรวจพบให้ถือว่าผู้ใช้น  ามีเจตนาลักลอบใช้น  า การประปาจะงดการจ่ายน  าประปา
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเสร็จสิ น 
 ข้อ 19 บรรดาท่อเมนประปา  ท่อภายนอกที่เป็นทรัพย์สินของการประปา  ผู้ใด  หรือสัตว์เลี ยงของผู้ใด  
กระท าให้เกิดการช ารุดเสียหาย  ผู้นั นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายส าหรับการนั น 
 ข้อ ๒0  ห้ามผู้ใช้น  า  หรือผู้หนึ่งผู้ใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา  ท่อประปา  หรืออุปกรณ์
ต่าง ๆ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือท าความตกลงกับการประปา  
 ข้อ ๒1 หากท่อเมนประปา ท่อภายนอก ภายในเกิดช ารุดมีน  าประปารั่วไหลภายใน หรือภายนอกมาตร
วัดน  าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น  าหรือผู้ที่พบเห็น  ต้องรีบแจ้งให้การประปา ทราบเพ่ือท าการแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยเร็ว 
 ข้อ ๒2 กรณีท่อภายในเกิดการช ารุดเสียหาย ผู้ใช้น  าจะต้องด าเนินการซ่อมแซมและออกค่าใช้จ่ายเอง
ทั งหมด  และต้องช าระค่าน  าที่สูญไปจากการรั่วไหลเนื่องจากเหตุช ารุดนั น 

ข้อ ๒3 ผู้ใช้น  าจะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษา  ประตูน  า มาตรวัดน  า  และท่อภายใน  ให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอถ้าเกิดการช ารุดเสียหายโดยการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้น  าเององค์การบริหารส่วนต าบล
บางรูป   จะไม่รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ    
 ข้อ ๒4  ห้ามมิให้ผู้ใช้น  าประปาน าน  าประปาที่การประปาอนุญาตให้ใช้ในบ้านไปจ าหน่าย  หรือใช้ใน
รูปแบบอื่นใด ๆ ทั งสิ น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากการประปา  

ผู้ใดประสงค์จะน าน  าประปาของการประปาไปจ าหน่าย  ต้องยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่การประปาตาม
ระเบียบ   และหลักเกณฑ์ให้ถูกต้อง   และให้เจ้าหน้าที่การประปาอนุญาตพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

ข้อ ๒5  ผู้ใช้น  าประปารายใด  ประสงค์จะต่อท่อน  าประปา  เพ่ือใช้ในการดับเพลิงในอาคาร  ให้ยื่นค า
ร้องเป็นกรณีพิเศษ  ต่อการประปา  

ท่อดับเพลิงส่วนบุคคล  จะติดตั งไว้ในเขตสถานที่ของผู้ใช้น  าก็ได้  แต่ให้ใช้เฉพาะกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
เท่านั น  ซึ่งการประปาจะตีตราผนึกไว้  ถ้าผู้ใช้น  ามีความประสงค์จะท าการทดลองดับเพลิงเป็นครั งคราว   ต้อง
แจ้งให้การประปาทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  โดยให้เสียค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี  
 ข้อ ๒6  ผู้ใช้น  าประปารายใดประสงค์จะสูบน  าส่งขึ นบนอาคารสูง   จะต้องท าบ่อพัก  หรือท่ีพักน  าก่อน
แล้วจึงสูบน  าจากบ่อพักน  าอีกต่อหนึ่ง   ห้ามมิให้สูบน  าจากเส้นท่อประปาโดยตรง   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากเจ้าหน้าที่การประปา  

กรณีท่ีเจ้าหน้าที่การประปา  ตรวจพบว่ามีการสูบน  าจากเส้นท่อประปาโดยตรง  ผู้ใช้น  าหรือผู้กระท า
ดังกล่าวจะมีความผิดและต้องช าระค่าปรับตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี  
 ข้อ  ๒7  ผู้ใช้น  าจะต้องไม่ท าการปลูกสร้าง   ต่อเติมโรงเรือน   สิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด  หรือกระท าการใดๆ      
อันอาจเกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบส่งน  าประปา  การบ ารุงรักษามาตรวัดน  า  ตลอดจนอุปกรณ์
ต่างๆ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการประปา  
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หากเจ้าหน้าที่การประปาพบเห็นการกระท าตามวรรคแรก   ให้เจ้าหน้าที่ประปามีสิทธิเข้าท าการรื อ
ถอนได้ตามสมควรแก่กรณี  โดยผู้ใช้น  าจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั งหมด 
 ข้อ ๒8 หากผู้ใดมีเจตนาทุจริตเอาน  าประปาไปใช้  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน  า หรือ
กระท าการใดๆ ก็ตามเพ่ือเอาน  าประปาไปใช้  การประปาจะงดจ่ายน  าทันที  และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
การประปา และจะด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ผู้กระท าผิดชดใช้ค่าน  าประปาที่ได้ใช้ไปแล้วตามหลักเกณฑ์ที่การประปาก าหนด 
และไมอ่นุญาตให้จ่ายน  าแกผู่้นั นจนกว่าจะได้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวน 
 ในกรณีผู้ใช้น  าตามวรรคหนึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้น  าใหม่ผู้นั นจะต้องด าเนินการขอใช้น  าเสมือนเป็นผู้ใช้น  า
รายใหม่และให้ช าระค่าธรรมเนียมขอบรรจบมาตรวัดน  าตามอัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี  
 ข้อ 29 ผู้ใดละเมิดการใช้น  าหรือท าการใด ๆ ให้การประปาได้รับความเสียหายหรือไม่ยอมช าระเบี ย
ปรับหรือค่าเสียหายตามที่ค่าประปาเรียกเก็บ เมื่อถูกงดจ่ายน  าประปาแล้ว (ตัดมาตรวัดน  า) หากผู้นั นน าเงินมา
ช าระหนี ที่ค้างทั งหมดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่งดจ่ายน  า  ให้การประปาท าการติดมาตรวัดน  าให้ใช้ได้ตามเดิม 
ทั งนี ต้องช าระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน  าตามอัตราที่การประปาก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี  
 ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเมื่อได้ช าระหนี ที่ค้างทั งหมดให้ยื่นค าขอใช้น  าและช าระค่าใช้จ่าย
ในการติดตั งประปาเสมือนเป็นผู้ใช้น  ารายใหม่  
 ข้อ  30 ผู้ใช้น  าประปา จะต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบท่อ
ประปา  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประปา  ได้ทุกเวลาเมื่อมีเหตุจ าเป็น 

ข้อ  ๓1 วัด มัสยิด ฌาปนสถาน หอประชุม โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางรูปให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้น  าประปาตามข้อ ๘  
 

หมวด  ๔ 
 อัตราค่าน  าและการช าระค่าใช้น  า 

  
 ข้อ 32 เมื่อการประปาได้ติดตั งมาตรวัดน  าให้แก่ผู้ขอใช้น  าประปาแล้ว ให้เจ้าหน้าทีจ่ดมาตรวัดน  าท า
การอ่านมาตรวัดน  าของผู้ใช้น  าในเดือนถัดไปซึ่งตรงกับวันที่ติดตั งมาตรวัดน  า เพ่ือออกใบเสร็จค่าน  าประปาโดยให้
ถือว่าเป็นค่าน  าประปาเดือนนั น ทั งนี  การประปาอาจปรับเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน  ารายใหม่ให้สอดคล้อง
กับระบบการอ่านมาตรวัดน  าของการประปา                                                                       
 ข้อ ๓3 ค่าน  าประปาจะคิดเป็นลูกบาศก์เมตรตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี   และราคาอาจเปลี่ยน 
แปลงได ้ โดยการประปาจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  
 ข้อ 34  ผู้ใช้น  าจะต้องช าระค่าน  าเมื่อเจ้าหน้าที่การประปาได้น าบิลมาขอรับเงิน  มิฉะนั นจะต้องน าเงิน
ไปช าระท่ี ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี   ถ้าไม่ช าระ
ภายในก าหนดการประปาจะเรียกเก็บค่าปรับ ตามอัตราที่การประปาก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี  
 ในกรณีผู้ใช้น  าค้างค่าน  าประปาเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน ให้การประปาแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ใช้
น  าทราบ เพ่ือด าเนินการช าระค่าน  าที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
 กรณีตามวรรคสอง เมื่อมีเหตุอันสมควรผู้บริหารท้องถิ่นอาจขยายเวลาการช าระค่าน  าได้ไม่เกินสามสิบ
วันและอาจแบ่งการช าระออกเป็นงวด ๆ ได้  ทั งนี  ให้มีบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
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 ถ้าผู้ใช้น  าตามวรรคสอง ได้รับแจ้งแล้วเพิกเฉยหรือผิดข้อตกลงตามวรรคสามให้การประปางดจ่ายน  า 
(ตัดมาตร) ทันที 
 ข้อ 35 ค่าบ ารุงมาตรวัดน  า การเรียกเก็บค่าบ ารุงมาตรวัดน  า การประปาจะเรียกเก็บรวมอยู่ใน
ใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาเป็นรายเดือน ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี  

 
หมวด  ๕ 

บทเบ็ดเตล็ด               
                                                  

  ข้อ  ๓6 บุคคลใดแสดงเจตนายกที่ดินให้แก่การประปาโดยปราศจากค่าตอบแทน เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ก่อสร้างและเป็นที่ตั งระบบประปาเพ่ือส่งจ่ายน  าให้แก่บรรดาผู้ใช้น  า ถือว่าบุคคลนั นเป็นผู้มีคุณูปการต่อการประปา 
ให้การประปาประกาศเกียรติคุณ เพ่ือยกย่องบุคคลนั นให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือทายาทผู้รับมารดกได้รับยกเว้นค่าน  าประปาในอัตราไม่เกิน 20 ลูกบาศก์
เมตรต่อเดือนตลอดจนค่าธรรมเนียมทุกประเภทในการขอใช้น  าประปาครั งแรก ทั งนี ไม่รวมถึงบุคคลภายนอกผู้รับ
โอนสิทธิในการใช้น  าประปาจากบุคคลดังกล่าว 
 การแดสงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
 ข้อ 37 การประปา จะไม่รับรองว่ามีน  าประปาให้ใช้ตลอดเวลา   ในกรณีมีความจ าเป็นที่การประปา
ต้องท าการซ่อมแซมระบบประปา ซึ่งท าให้ต้องหยุดการจ่ายน  าเป็นการชั่วคราว การประปาจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ก่อนการด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 วัน  เว้นแต่ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
การประปาอาจท าการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือแก้ไขระบบประปาตามควรแก่กรณีโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า 
 ข้อ ๓8 กิจการประปาเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป และองค์การบริหารส่วนต าบล
บางรูป เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารกิจการประปาแต่เพียงผู้เดียว 
 การประปา อาจรับโอนกิจการประปาอ่ืนได้ โดยมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปมีมติ
เห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาดังกล่าว 
 ข้อ ๓9 หากผู้ใช้น  ากระท าการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั งหมด   หรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าตักเตือนโดยชอบของเจ้าหน้าที่การประปา การประปา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายน  าได ้

                       ประกาศ   ณ    วันที่     8      มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕62 
 

          
                            (นายธินกร    เชื อกูลชาติ) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  
             

       เห็นชอบ 
 

 
          (นายนพดล  กีรติกรพิสุทธิ์ ) 
                นายอ าเภอทุ่งใหญ่ 

อัตราค่าน  าประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น  าประปา 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  เรื่อง  กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  เรื่อง  กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  พ.ศ.  ๒๕62 
    

 
ล าดับ

ที ่
                   รายการ อัตราค่าธรรมเนียม/         

ค่าปรับ 
1 อัตราค่าน  าประปา 

๑.๑ ค่าน  าประปาของผู้ใช้น  าประปาถาวร          ลูกบาศก์เมตรละ 
๑.๒  ค่าน  าประปาของผู้ใช้น  าประปาชั่วคราว      ลูกบาศก์เมตรละ 

 
7  บาท 
10 บาท 

2 อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น  าประปา 
๒.๑ ค่าธรรมเนียมใช้น  าประปา (ครั งแรก)                      รายละ 
2.2 ค่าติดตั งมาตรวัดน  า                                          รายละ 

  ๒.๒ ค่าย้าย ค่าถอด หรือติดตั ง(กรณีรายเก่า)                  รายละ 

 
50 บาท 

100 บาท 
100  บาท 

3 ค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน  า                                         เครื่องละ 10บาท/เดือน 
4 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น  าเพื่อทดลองดับเพลิง          ครั งละ 300 บาท 
5 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายน  าประปา                                    ครั งละ 500 บาท 
6 ค่าปรับกรณีกระท าให้ตราผนึกแตกหรือขาด                      ครั งละ 500 บาท 
7 ค่าธรรมเนียม การโอน ย้ายที่อยู่ โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น  า     ครั งละ  50  บาท 
8 ค่าปรับกรณฝี่าฝืนระเบียบตามข้อ 20,24,25, 26             ครั งละ 500 บาท 
9 ค่าประกันการใช้น  ากรณีใช้น  าชั่วคราว                             ครั งละ 1,000 บาท 

10 ค่าบรรจบมาตรวัดน  า กรณีถูกงดจ่ายน  า (ตัดมาตร)              ครั งละ  500 บาท 
11 ค่าปรับกรณีฝ่าฝืนระเบียบฯ ตามข้อ 28                          ครั งละ ไม่เกิน 1,000 บาท 

12 ค่าปรับกรณีค้างช าระค่าน  าประปา                                 ครั งละ 50 บาท/บิลล์/เดือน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


