
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง 

เรื่อง  กิจการประปา  พ.ศ. 2562 
************************ 

 
 

หลักการ 
  โดยเป็นการสมควรจัดท าข้อบัญญัติต าบลเกี่ยวกับกิจการประปาเพ่ือก าหนดแนวทาง        
การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการควบคุมดูแลและ
บริหารจัดการ ทั้งบ ารุงรักษากิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

เหตุผล 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕)        
พ.ศ.๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล          
ซึ่งมาตรา ๒6 ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะเคียนทอง และนายอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง 

เรื่อง  กิจการประปา  พ.ศ.2562 
***************************************************** 

  
โดยเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง ว่าด้วยกิจการ

ประปา เพ่ือให้การด าเนินการและจัดให้มีขึ้นซึ่งน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง มีแนวทาง
และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตลอดจนการควบคุมดูแลบ ารุงรักษา เพ่ือการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่มี
ประสิทธิภาพต่อการด ารงชีพและการเกษตรของประชาชนในพื้นท่ีต าบลตะเคียนทอง 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทองและ
นายอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จึงได้ตราข้อบัญญัติไว้ ดังนี้  
 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เ รี ยกว่ า   “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ วนต าบลตะเคียนทอง             
เรื่อง กิจการประปา พ.ศ.2562” 

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศ ณ องค์การบริหารตะเคียนทอง เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง 

“องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง 
 “กิจการประปา” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองผู้ซึ่งได้ดําเนินการ 

หรือจัดการทําข้ึนให้มีน้ําสะอาด เพ่ือการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และการกสิกรรม ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทอง 

“น้ าประปา” หมายความว่า น้ําสะอาด ที่องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ดําเนินการ
หรือจัดการทําข้ึน เพ่ือการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม การกสิกรรม และให้รวมถึงน้ําบาดาลด้วย 

“ผู้ใช้น้ า” หมายความว่า บุคคลผู้ขออนุญาตใช้น้ําประปากับองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 
  “พนักงานจดมาตรวัดน้ า หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง ให้มีหน้าที่จดมาตรวัดน้ าและเรียกเก็บเงินค่าน้ าประปา 
   “การงดจ่ายน้ า” หมายความว่า การที่องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง งดจัดส่งหรือ
จ าหน่ายน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ า จะเป็นด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตามท่ีผู้ใช้น้ าจะไม่สามารถใช้น้ าได้ต่อไป 
  “มาตรวัดน้ า” หมายความว่า เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง
ได้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ าเพ่ือวัดปริมาณน้ า 
  “เครื่องก้ันน้ า” หมายความว่า ประตูน้ าที่ติดตั้งหน้ามาตรวัดน้ าซึ่งมีไว้ส าหรับปดดและเปดดน้ า 
  “ท่อภายใน” หมายความว่า ท่อที่ติดจากมาตรวัดน้ าเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ า 
  “ท่อภายนอก” หมายความว่า ท่อที่ต่อจากท่อเมนจ่ายน้ าเชื่อมกับมาตรวัดน้ า 
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ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๑ 
การขอใช้น้ าประปา 

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

ข้อ 5 บุคคลใดประสงค์ใช้น้ าประปาต้องยื่นค าขออนุญาตใช้น้ าประปาตามแบบที่ก าหนดต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินที่ต้องการใช้น้ าประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ า เช่น โฉนดที่ดินฯ  
(๔) หลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย (กรณีนิติบุคคล) 
บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจมอบอ านาจในการยื่นค าขออนุญาตใช้น้ าประปาได้ ทั้งนี้ต้องท าเป็น

ลายลักษณ์อักษร  
กรณีที่ผู้ขอใช้น้ าเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาต

แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจ
ลงนามในแบบค าขออนุญาตใช้น้ าประปา 
  หากมีความจ าเป็นต้องวางท่อประปาผ่านที่ดินของผู้อ่ืน ผู้ขออนุญาตใช้น้ าต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของที่ดินนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือแสดงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในวันยื่นค าขออนุญาต 

ข้อ 6 ผู้ใช้น้ าประปารายใดมีความประสงค์ขอใช้น้ าประปาเป็นการชั่วคราวให้ยื่นค าขอโดย
หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการยื่นขอใช้น้ ากรณีทั่วไป   

ข้อ 7 บุคคลผู้ประสงค์ขอใช้น้ ารายใดได้ติดตั้งเดินท่อภายนอกและมาตรวัดน้ าแล้วก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้บังคับใช้ ให้สามารถใช้ท่อภายนอกและมาตรวัดน้ าเดิมนั้นต่อไปได้ โดยไม่ต้องช าระค่าเช่ามาตรวัด
น้ า ค่าอุปกรณ์และการติดตั้งท่อภายนอก ในการขออนุญาตใช้น้ าครั้งแรกตามข้อบัญญัตินี้ เว้นแต่ต้องช าระค่า
ประกันการใช้น้ าตามอัตราทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๒  
การด าเนินการติดตั้งและส่งน้ า 

 
ข้อ 8 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบค าขออนุญาตใช้น้ าประปาและเห็นว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นผู้ติดตั้ง ฝัง วางท่อน้ า และอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกมาตรวัดน้ า และติดตั้ง
มาตรวัดน้ า ทั้งนี้ หากต้องมีการขุดเจาะถนนเพ่ือด าเนินติดตั้งท่อภายนอก ผู้ใช้น้ าจะต้องเป็นผู้จัดการและเสีย
ค่าใช้จ่ายในการนั้นเอง 

ข้อ 9 การต่อท่อภายนอกถึงที่ติดตั้งมาตรวัดน้ า รวมทั้งการติดตั้งมาตรวัดน้ า และเครื่องกั้น
น้ า ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ ผู้หนึ่งผู้ใดจะกระท า
โดยพลการมิได้    
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บรรดาท่อภายนอก อุปกรณ์เครื่องกั้นน้ า เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล เว้นแต่ 
อุปกรณห์รือท่อภายในถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ าซึ่งจะต้องติดตั้งท่อภายในต่อจากมาตรวัดน้ าเอง  

ข้อ 10 องค์การบริหารส่วนต าบลจะส่งน้ าให้ใช้เมื่อได้ติดตั้งท่อภายนอก เครื่องกั้นน้ า      
มาตรวัดน้ าและอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้แก่ผู้ขอใช้น้ าส าเร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้ขอใช้น้ าได้ลงนามในหนังสือสัญญาการ
ใช้น้ าประปาและช าระค่าธรรมเนียมขอใช้น้ าครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 11 องค์การบริหารส่วนต าบลจะติดตั้งท่อภายนอก เครื่องก้ันน้ าและมาตรวัดน้ าไว้ในที่อัน
สมควร โดยผู้ขอใช้น้ าจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษามิให้เกิดการช ารุดและสูญหาย ในกรณีที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเห็นสมควร ต้องย้ายเครื่องกั้นน้ า มาตรวัดน้ าเพ่ือประโยชน์ของกิจการประปา ผู้ใช้น้ าต้องให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการตามความประสงค์  

 
หมวด  3 

หน้าที่ผู้ใช้น้ า 
 

ข้อ ๑2 หากท่อภายนอก หรือเครื่องกั้นน้ าเกิดช ารุดรั่วไหลที่เห็นได้ประจักษ์ ผู้ใช้น้ าต้องแจ้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบโดยเร็ว เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไข 

ข้อ ๑3 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามาตรวัดน้ าคลาดเคลื่อน ให้ผู้ใช้น้ าแจ้งเป็นหนังสือต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือท าการตรวจสอบมาตรวัดน้ า ภายในสามวันท าการ หากผู้ใช้น้ าเพิกเฉยให้ถือว่ามี
เจตนาทุจริตและมีโทษเช่นเดียวกับความผิดข้อ 24 

เมื่อมีการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้ว  ปรากฏว่ามาตรวัดน้ ามีการคลาดเคลื่อนจริง           
องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการซ่อมบ ารุง ในกรณีต้องเปลี่ยนมาตรวัดน้ าใหม่ ผู้ใช้น้ าต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมค่าเช่ามาตรวัดน้ า และองค์การบริหารส่วนต าบลจะคิดจ านวนน้ าที่ได้ใช้หรือสูญเสียไปโดยใช้
อัตราเฉลี่ยเท่ากับจ านวนน้ าที่ได้ใช้ในสามเดือนที่ผ่านมา แต่หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามาตรวัดน้ าอยู่ใน
สภาพใช้การได้ตามปกติผู้ใช้น้ าต้องเสียค่าใช้น้ าประปาตามอัตราที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดในบัญชี
แนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑4 ผู้ใช้น้ าจะท าการปลูกสร้าง ต่อเติมโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด ปลูกต้นไม้หรือกระท า
การใดๆ อันเกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบการส่งน้ าประปา การบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าตลอดจนท่อ
ภายนอกและอุปกรณม์ิได้  

ข้อ 15 ผู้ใช้น้ ารายใดยินยอมให้ผู้อื่นเอาน้ าประปาไปใช้โดยการซื้อขาย การให้ หรือวิธีการอ่ืน
ใดในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือค้าก าไรหรือไม่จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๑6 ถ้าผู้ใช้น้ ารายใดมิได้แสดงเจตนาว่าจะครอบครองสิทธิการใช้น้ าอยู่ต่อไปหรือโอนสิทธิ
การใช้น้ าให้ผู้อ่ืนหรือบอกเลิกการใช้น้ าภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ช าระค่าน้ าประปาครั้งก่อนหน้า ให้ถือว่า
สละสิทธิการใช้น้ า องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการจ่ายน้ าหรือโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ าให้แก่
บุคคลอื่น 
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หมวด  4 
การช าระค่าน้ าประปาและการเก็บเงิน 

 
ข้อ ๑7 ให้ผู้ใช้น้ าช าระเงินค่าใช้น้ าประปาเป็นรายเดือน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจะ

ค านวณจากปริมาณการใช้น้ าของผู้ใช้น้ าที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ าคูณด้วยอัตราค่า ใช้น้ าประปาที่ใช้ในปัจจุบัน
ตามอัตราทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑8 ผู้ ใช้น้ าประปาอาจช าระเงินค่าน้ าประปาทันทีที่พนักงานจดมาตรวัดน้ าน า
ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ไปขอเรียกเก็บ หรืออาจขอใบแจ้งหนี้เพ่ือช าระเงินด้วยตนเอง ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับใบแจ้งหนี้ 

 
  หมวด  5 

การจดและอ่านมาตรวัดน้ า 
 
ข้อ 19 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้ติดตั้งมาตรวัดน้ าให้แก่ผู้ขอใช้น้ าประปาและส่ง

น้ าประปาให้ใช้แล้ว ให้พนักงานจดมาตรวัดน้ าท าการอ่านมาตรวัดน้ าของผู้ใช้น้ าในเดือนถัดไป ซึ่งตรงกับวันที่ที่
ติดตั้งมาตรวัดน้ าเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปาโดยให้ถือว่าเป็นค่าน้ าประปาเดือนนั้น ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลอาจปรับเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ ารายใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการอ่านมาตรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 20 ผู้ใช้น้ าต้องให้ความยินยอมและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลซ่ึงมีหน้าที่เข้าไปในที่ดิน อาคารหรือสถานที่ใช้น้ าเพ่ือจดตัวเลขการใช้น้ า (จดมาตรวัดน้ า) ในแต่ละเดือน 
ตลอดจนการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมมาตรวัดน้ าหรือท่ออุปกรณ์ในการส่งน้ าระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตก  

ข้อ ๒1 ในกรณีที่มีการใช้น้ าแต่มาตรวัดน้ าช ารุด หรือสาเหตุอ่ืนใดท าให้ไม่ทราบปริมาณน้ าที่
ใช้จากมาตรวัดน้ าได้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะคิดค านวณน้ าที่ใช้นั้นจากมาตรวัดน้ าในเดือนที่มาตรวัดน้ า
เดิมที่เป็นปกติย้อนหลัง ๓ เดือนรวมกันหารด้วย ๓ ถือเป็นอัตราเฉลี่ย เพ่ือเก็บค่าน้ าประปาเดือนที่มาตรวัดน้ า
เสียหายหรือช ารุด ถ้ามาตรวัดน้ าเสียหรือช ารุดในเดือนแรกที่ใช้ การค านวณน้ าที่ใช้จะค านวณตามจ านวนที่ได้
ใช้ภายหลังเมือ่ได้เปลี่ยนหรือแก้ไขมาตรวัดน้ าดีแล้ว 
 

หมวด  6 
การโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ าประปา 

 
  ข้อ 22 ผู้ใช้น้ าที่ประสงค์โอนกรรมสิทธิ์ในการใช้น้ าประปา ต้องแจ้งความประสงค์เป็น
หนังสือต่อองค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ 

(๑)  บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน 
(๓)  ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีผู้โอนตาย) 
(๔)  ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น้ าตัวจริง (กรณีหายให้ใช้ใบแจ้งความ) 
(๕)  ใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปาครั้งสุดท้ายของผู้โอนหรือส าเนา (ถ้ามี) 
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ผู้โอนตามวรรคหนึ่งอาจมอบอ านาจเป็นหนังสือในการขอโอนกรรมสิทธิ์มาตรวัดน้ าหรือเพ่ือ 
ขอรับเงินประกันคืนเนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์ และผู้รับโอนจะมอบอ านาจเพ่ือรับโอนกรรมสิทธิ์มาตรวัดน้ า  
ก็ให้ท าได ้ทัง้นี้หนังสือมอบอ านาจต้องปดดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 

กรณีผู้โอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ าตามวรรคหนึ่งถึงแก่ความตายให้ทายาทเป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์ 
ข้อ 23 ให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ าตามข้อ ๒2 ให้ถือปฏิบัติเช่นผู้ใช้น้ าตามข้อบัญญัตินี้  
 

หมวด  7 
ความรับผิดของผู้ใช้น้ า 

 
ข้อ ๒4 ผู้ใดกระท าโดยเจตนาหรือโดยประมาทท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินขององค์การ

บริหารส่วนต าบลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตาม
ความเสียหายนั้น ทั้งนีไ้ม่ตัดสิทธิองค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินคดีท้ังทางแพ่งและทางอาญา 

ข้อ ๒5 ผู้ใดโดยทุจริตเอาน้ าประปาไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ าหรือกระท า
การใดๆ เพ่ือเอาน้ าประปาไปใช้โดยไม่มีอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลจะงดจ่ายน้ าทันที โดยไม่ต้องบอก
กล่าวล่วงหน้าและเป็นดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณาด าเนินคดีแก่ผู้นั้น 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ผู้กระท าผิดชดใช้ค่าน้ าประปาที่ได้ใช้ไปแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และมิให้อนุญาตจ่ายน้ าประปาแก่ผู้นั้นจนกว่าจะได้ชดใช้ค่าเสียหายเต็ม
จ านวน 

ในกรณีที่ผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้น้ าใหม่ ผู้ใช้น้ าต้องด าเนินการขอใช้น้ าเสมือน
เป็นผู้ใช้น้ ารายใหม่และให้ช าระค่าธรรมเนียมขอใช้น้ าตามอัตราที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดในบัญชีแนบ
ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒6 ในกรณีที่ผู้ใช้น้ าค้างช าระค่าน้ าใช้ประปาเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกันให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ใช้น้ าทราบ เพ่ือด าเนินการช าระค่าใช้น้ าที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

กรณีตามวรรคหนึ่งเมื่อมีเหตุผลอันสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจขยายเวลาการช าระค่าใช้น้ าได้
ไม่เกินสามสิบวันและอาจแบ่งการช าระออกเป็นงวดๆก็ได้ ทั้งนี้ให้มีบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

ถ้าผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่งได้รับแจ้งแล้วเพิกเฉยหรือผิดสัญญาข้อตกลงตามวรรคสองให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจบอกเลิกสัญญาการใช้น้ าประปาและงดจ่ายน้ าทันที และมีอ านาจหัก ค่าใช้น้ าที่ค้าง
ช าระจากค่าประกันการใช้น้ าได้เต็มจ านวน 

ข้อ ๒7 ผู้ใดละเมิดการใช้น้ าหรือกระท าการใดๆให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับความเสียหาย
หรือไม่ยอมช าระเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกเก็บ เมื่อถูกงดจ่ายน้ าประปาแล้ว 
แตอ่งค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา หากผู้นั้นน าเงินมาช าระหนี้ที่ค้างทั้งหมดภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่งดจ่ายน้ า ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท าการส่งน้ าประปาให้ใช้ตามเดิม ทั้งนี้ต้องช าระค่าประกัน
การใช้น้ าตามอัตราทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดในบัญชีแนบท้าย 

ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเมื่อได้ช าระหนี้ที่ค้างทั้งหมดแล้วให้ยื่นค าขอใช้น้ าและ
ช าระค่าธรรมเนียมขอใช้น้ าเสมือนเป็นผู้ใช้น้ ารายใหม่ 
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หมวด  8 
การยกเลิกการใช้น้ า 

 
ข้อ ๒8 เมื่อผู้ใช้น้ าประปาต้องการยกเลิกการใช้น้ า  ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ       

องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือขอรับเงินประกันการใช้น้ าคืนเต็มจ านวน เว้นแต่จะมีหนี้อันเกิดจากการใช้
น้ าประปาค้างช าระอยู่ให้หักออกก่อนตามจ านวนที่ค้างส่วนที่เหลือ ถ้าหากมีให้คืนแก่ผู้ใช้น้ า ทั้งนี้ ให้น าบัตร
ประชาชนพร้อมส าเนาใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ า และใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปาครั้งสุดท้ายหรือส าเนา (ถ้ามี) 
เป็นหลักฐานในการรับเงินคืน  

 
หมวด 9 

บทก าหนดโทษ 
 
ข้อ 29 กรณีมาตรวัดน้ าเสียหาย บุบสลายหรือช ารุดโดยการกระท าของผู้ใช้น้ าหรือบริวารท าให้

ไม่สามารถวัดค่าการใช้น้ าได้มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้น้ าแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในห้าวันเพ่ือติดตั้งมาตรวัดน้ า

ใหมโ่ดยต้องช าระค่าเช่ามาตรวัดน้ า หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งการงดจ่ายน้ า
เป็นหนังสือภายในสามวันท าการและด าเนินการงดจ่ายน้ าทันที 

กรณีตามวรรคหนึ่งถ้าในเดือนใดไม่อาจคิดค่าน้ าประปาที่ได้ใช้ไปได้ ให้ค านวณจากจ านวนน้ าที่ได้
ใช้ไปเท่ากับอัตราค่าน้ าเฉลี่ยสามเดือนที่ผ่านมา และการขอใช้น้ าภายหลังการงดจ่ายน้ าตามวรรคสองให้ผู้ใช้น้ า
ด าเนินการขอใช้น้ าเสมือนเป็นผู้ใช้น้ ารายใหม่ 

ข้อ  30  ผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ 12 ข้อ ๑3 ข้อ ๑4 ข้อ ๑5 ข้อ 20 ข้อ 24 
และข้อ 25 มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

หมวด 10 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 31  องค์การบริหารส่วนต าบลจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้น้ าประปา เฉพาะการใช้น้ า 
30 หน่วยแรกในการใช้ต่อเดือน ให้แก่ผู้อุทิศที่ดินให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นแหล่งน้ าดิบ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่……………………….…….......  
  
      (ลงชื่อ) 
           (…………………………………….………) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง 

                เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) 
              (…………………...................………) 
                  นายอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนต าบลตะเคียนทอง 

เรื่อง กิจการประปา พ.ศ. .... 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

ล าดับที่ รายการ  ค่าธรรมเนียม 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 

5 
 
 
 
 
 
 

6 
7 

เงินประกันการใชน้ า คิดตามขนาดมาตรวัดน้ า ดังนี ้ 
(๑) มาตรวดัน้ าขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑ /๒ นิ้ว  
(๒) มาตรวดัน้ าขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓ /๔ นิ้ว  
(๓) มาตรวดัน้ าขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑ นิ้ว  
(๔) มาตรวดัน้ าขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑ ๑ /๒ นิ้ว  
(๕) มาตรวดัน้ าขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒ นิ้ว  
คาซอมทางเทา กรณีที่ตองขุดทางเทาเพื่อตอเขาสถานท่ีของผูใชน้ า  
(๑) ทางเทาคอนกรีต (ต่ ากวา ๑ ตารางเมตร ใหคิดเปน ๑ ตารางเมตร)  
(๒) ทางเทาปูทราย (ต่ ากวา ๑ ตารางเมตร ใหคิดเปน ๑ ตารางเมตร)  
คาซอมถนนและรางระบายน้ า กรณีที่ตองขุดถนนหรือรางระบายน้ า  
เพื่อตอเขาสถานท่ีของผใูชน้ า  
(๑) ถนนแอสฟลต (ต่ ากวา ๑ ตารางเมตร ใหคิดเปน ๑ ตารางเมตร)  
(๒) ถนนคอนกรีต (ต่ ากวา ๑ ตารางเมตร ใหคิดเปน ๑ ตารางเมตร)  
(๓) ถนนหินและลูกรัง (ต่ ากวา ๑ ตารางเมตร ใหคิดเปน ๑ตารางเมตร)  
(๔) รางระบายน้ า (ต่ ากวา ๑ ตารางเมตร ใหคิดเปน ๑ ตารางเมตร) 
คาแรงขุดเจาะชนทอเมน กรณีผขูอใชน้ ามีความประสงคจะตอชนทอเมน
ประปา คิดคาแรงขุดเจาะชนทอเมน  
คาธรรมเนียมการขอติดตั้ง ครั้งแรก หรือขอติดตั้งใหม คิดตามขนาดมาตร 
วัดน้ า ดังนี ้ 
(๑) มาตรวดัน้ าขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑ /๒ นิ้ว  
(๒) มาตรวดัน้ าขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓ /๔ นิ้ว  
(๓) มาตรวดัน้ าขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑ นิ้ว  
(๔) มาตรวดัน้ าขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑ ๑ /๒ นิ้ว  
(๕) มาตรวดัน้ าขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒ นิ้ว  
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรวดัน้ า 
อัตราคาน้ าประปา คิดตามจ านวนหนวยท่ีใช รายเดือน 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

ตร.ม.ละ 
ตร.ม.ละ 

 
 
ตร.ม.ละ 
ตร.ม.ละ 
ตร.ม.ละ 

  ตร.ม.ละ 
 

ครั้งละ 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

ครั้งละ 
ลูกบาศก์เมตร

ละ 

 
100 
100 
200 
200 
250 

 
250 
100 

 
 

400 
600 
200 
400 

 
200 

 
 

100 
100 
200 
200 
300 
100 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนต าบลตะเคียนทอง 

เรื่อง กิจการประปา พ.ศ.2562 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

ล าดับที่ รายการ 
ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
 

1 
 

 
 

2 
 
 
 

  
ค่าธรรมเนียมขอใช้น  า 
 - ค่าเช่ามาตรวัดน้ า 
 - ค่าประกันการใชน้ า  
 - คาอุปกรณ์การติดตั้ง ครั้งแรก หรือขอติดตั้งใหม  
 
คาใช้น  าประปา  
คิดตามจ านวนหนวยที่ใชรายเดือน ลูกบาศก์เมตรละ 

 
 

350 
150 
150 
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