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เรื่อง การบริหารกิจการประปา 

พ.ศ. ๒๕๖4 

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

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคการ
บริหารสวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 องคการบริหารสวนต าบลมูโนะ       
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนต าบลมูโนะและนายอ าเภอสุไหงโก-ลก จึงตราขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนต าบลมูโนะไว   ดังต่อไปนี้ 

ขอ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกวา “ข้อบัญญัติองคการบริหารสวนต าบลมูโนะ เรื่อง การบริหารกิจการประปา   
พ.ศ. ๒๕๖4” 

ขอ ๒ ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย        
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ตราไว้แลวหรือ     
ที่ขัดหรือแย้งกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

“การประปา” หมายความวา ระบบประปาซึ่งองคการบริหารสวนต าบลมูโนะได้จัดใหมีขึ้นเพ่ือใหบริการ
ประชาชนในพื้นท่ีและรวมถึงกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการบริหารกิจการไปพลาง
ก่อนจนกว่าหมู่บ้านจะมีความพร้อมในการน ากิจการประปาหมู่บ้านไปด าเนินการบริหารกิจการเอง หรือที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลรับโอนมาจากหมู่บ้านเพ่ือบริหารจัดการเอง 

“ผู้ใช้น้ าประปา” หมายความถึง บุคคลที่ได้ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ าประปาต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและได้
ท าสัญญาการใช้น้ าประปาไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 

“ผู้ใช้น้ าประปาถาวร” หมายความถึง บุคคลที่ได้ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ าประปาต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และได้ท าสัญญาการใช้น้ าประปาไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีระยะเวลาการใช้น้ าตั้งแต่ ๑๕ วันขึ้นไป 



“ผู้ใช้น้ าประปาชั่วคราว” หมายความถึง บุคคลที่ได้ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ าประปาต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและได้ท าสัญญาการใช้น้ าประปาไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีระยะเวลาการใช้น้ าไม่เกิน ๑๕ วัน   
ขึ้นไป 

“พนักงานจดมาตรวัดน้ า” หมายความวา เจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากนายก
องคการบริหารสวนต าบลใหมีหนาที่จดมาตรวัดน้ าและเรียกเก็บเงินคาน้ าประปา 

“พนักงานผลิตน้ าประปา” หมายความถึง เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการ
ผลิตน้ าประปาจัดหาน้ าสะอาดบริการประชาชนผู้ใช้น้ าประปาและตรวจสอบซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบน้ าประปา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนต าบล หรือผู้ที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ งหรือ
มอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

“การงดจ่ายน้ า” หมายความว่า การที่กิจการประปาหยุดหรือระงับการจัดส่งหรือจ าหน่ายน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ า 
ด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือโดยวิธีใดก็ตามท่ีท าให้ผู้ใช้น้ าไม่สามารถใช้น้ าได้ต่อไป 

“มาตรวัดน้ า” หมายความวา เครื่องมือหรืออุปกรณที่การประปาไดติดตั้งใหกับผูใชน้ าเพ่ือวัดปริมาณน้ า 

“เครื่องก้ันน้ า” หมายความวา ประตูน้ าที่ติดตั้งหนามาตรวัดน้ าซึ่งมีไวส าหรบัปดและเปดน้ า 

“ทอภายใน” หมายความวา ทอที่ตอจากมาตรวัดน้ าเขาสู่ภายในบริเวณสถานที่ใชน้ าหรืออาคารของผูใชน้ า 

“ทอภายนอก” หมายความวา ทอที่ตอจากทอจายน้ าของการประปาไปเชื่อมกับมาตรวัดน้ า 

“อุปกรณการประปา” หมายความวา มาตรวัดน้ า ประตูก้ันน้ า ทอประปาตลอดจนอุปกรณอ่ืนที่เกี่ยวของ 

“จุดติดตั้งมาตรวัดน้ า” หมายความวา สถานที่ที่ถูกก าหนดเปนที่ตั้งมาตรวัดน้ าและเครื่องกั้นน้ าเพ่ือใหมี   
การอานมาตรวัดน้ าไดอยางสะดวก 

“คาใชจายในการติดตั้ง” หมายความวา คาแรงงาน มาตรวัดน้ า ทอประปาและอุปกรณอ่ืน ๆ ที่ใชในการ
ติดตั้ง นับจากมาตรวัดน้ าถึงจุดประสานทอ ซึ่งไมรวมทอและอุปกรณหลังมาตรวัดน้ าที่ผูขอใชน้ าตองด าเนินการเอง 

“คาบ ารุงมาตรวัดน้ า” หมายความวา เงินที่การประปาเรียกเก็บเปนรายเดือนตามขนาดมาตรวัดน้ าที่ติดตั้ง
เพ่ือน าไปใชในการบ ารุงรักษา ซอมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ า อุปกรณ และทอจายน้ าใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี          

“คาประกันการใชน้ า” หมายความวา เงินที่การประปาเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดน้ า เพ่ือเป็นหลักประกัน
ในการช าระคาน้ าประปาส าหรับกรณีการใชน้ าชั่วคราว โดยผูใชน้ าจะไดรับคาประกันคืนเต็มจ านวนเมื่อยกเลิก    
การใชน้ าและไมมีหนี้คางช าระคาน้ าประปา เว้นแต่ผู้ขอใช้น้ าประเภทหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
อ่ืนที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วให้ได้รับยกเว้นค่าประกันการใช้น้ า 

 “ค่าธรรมเนียมการใช้น้ าประปา” หมายความถึง เงินที่การประปาเรียกเก็บเป็นรายเดือนเพ่ือน าไปใช้ใน
การบ ารุงรักษาซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ าอุปกรณ์และท่อจ่ายน้ าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 



“ค่าน้ าประปา” หมายความว่า การก าหนดอัตราค่าน้ าขั้นต่ าของผู้ใช้น้ าคิดบนพ้ืนฐานของความจ าเป็น       
ที่ผู้ใช้น้ าต้องการใช้น้ าประปาในแต่ละเดือนตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้าย ซึ่งอัตราค่าน้ าขั้นต่ าอาจปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

“ค่าอุปกรณ์” หมายถึง เงินที่การประปา เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ า เพ่ือเป็นค่ามาตรวัดน้ า ค่าท่อ อุปกรณ์ 
ค่าแรง และค่าด าเนินการติดตั้งประปาจนแล้วเสร็จ แต่ไม่รวมถึงค่าติดตั้งประปาภายในอาคาร 

ข อ ๕ ให นายกองค การบริหารส วนต าบลมู โนะเป นผู รักษาการให เป นไปตามข อบัญญัตินี้                  
และใหมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

หมวด ๑ 

การขอใชน้ําประปา 

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

ขอ ๖ บุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิยื่นค าขอใชน้ าประปาตอองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๑) เจาของบาน หรือเจาของอาคารสถานประกอบการ 

(๒) ผูเชา หรือผูครอบครอง 

(๓) ผูมีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 

บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจมอบอ านาจในการยื่นค าขอใช น้ าประปาได ทั้งนี้ การมอบอ านาจตองท า             
เปนหนังสือและมีพยานอยางนอยสองคนลงลายมือชื่อรับรองและปดอากรแสตมปตามกฎหมาย 

ขอ ๗ บุคคลใดตองการใชน้ าประปาใหยื่นค าขอตอการประปา ตามแบบค าขอใชน้ าประปาตามที่การ
ประปาก าหนด เวนแตจะเปนผูใชน้ าประปาซึ่งเปนคูสัญญาใชน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลรายเดิมหรือ
ในกรณีผูใชน้ าประปาของกิจการประปาหมูบานซึ่งไดเคยยื่นค าขอใชน้ าประปาตอคณะกรรมการบริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมูบานไวแลวใหแจงขอขึ้นทะเบียนเปนผูใชน้ าตอองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไมตองยื่น    
ค าขอใชน้ าประปาใหม 

ขอ ๘ การยื่นค าขอใชน้ าประปาใหแนบหลักฐานประกอบค าขอพรอมช าระคาธรรมเนียมตามบัญชีแนบ      
ทายขอบัญญัติ ดังนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

(๒) ส าเนาทะเบียนบาน 

(๓) กรณีเปนนิติบุคคลตองมีส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

(๔) ส าเนาหลักฐานการเปนผูแทนนิติบุคคล 

(๕) หนังสือมอบอ านาจกรณีมอบอ านาจใหผูอ่ืนยื่นค าขอแทน 



ผูประสงคจะยื่นค ารองขอใชน้ าประปาตองเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือผูไดรับมอบอ านาจจาก
เจาของหรือผูครอบครองอาคารใหมาด าเนินการแทน การมอบอ านาจตองท าเปนหนังสือ และมีพยานอยางนอย  
สองคนลงลายมือชื่อรับรองและปดอากรแสตมปตามกฎหมาย 

 ในกรณีมีความจ าเปนตองวางทอประปาผานที่ดินของบุคคลอื่นผูขอใชน้ าประปาตองไดรับความยินยอมจาก
เจาของที่ดินนั้นเปนลายลักษณอักษรเพื่อแสดงตอการประปาในวันยื่นค าขอใชน้ าประปา 

 กรณีที่ผูขอใชน้ าประปาเป็นสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการของรัฐ บานพักภายในสถานที่ราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการของรัฐ สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา หรือองคการของสถาบันทางศาสนาตาง ๆ ที่ได    
จดทะเบียนและไดรับใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมายแลว ใหหัวหนาหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการ
ของรัฐ หรือผูมีอ านาจตามกฎหมายของสถาบันทางศาสนานั้น ๆ แลวแตกรณีเปนผูด าเนินการยื่นความประสงค
ขอใชน้ าประปาตอการประปาโดยจะท าเปนหนังสือราชการ หรือท าตามแบบค าขอใชน้ าประปา ตามที่ก าหนดก็ได
และตองเปนผูลงนามเปนคสูัญญาผูขอใชน้ าประปากับการประปา 

 ขอ ๙ บุคคลใดแสดงเจตนายกที่ดินใหแกการประปาโดยปราศจากคาตอบแทนเพ่ือใชเปนสถานที่กอสราง
และเปนที่ตั้งระบบประปาเพ่ือสงจายน้ าใหแกบรรดาผูใชน้ าถือวาบุคคลนั้นเปนผูมีคุณูปการต่อการประปาใหการ
ประปาประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลนั้นใหทราบโดยทั่วกัน  

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งใหท าเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย 

 ข้อ 10 ผู้ขอใช้น้ าประปายื่นความประสงค์ตามแบบฟอร์มค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมช าระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใหการประปามอบหมายเจาหนาที่ออกท าการส ารวจสถานที่         
และจัดท าแบบแปลนแผนผัง เพ่ือประมาณการคาใชจายในการด าเนินการ และแจงใหผูขอใชน้ าประปาทราบภายใน
เจ็ดวัน 

 การแจงตามวรรคหนึ่งเปนการแจงประมาณการคาใชจายในการติดตั้งตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบ       
ทายขอบัญญัตินี้ 

ผูขอใชน้ าประปาซึ่งไดรับแจงตามวรรคหนึ่งตองช าระคาใชจายในการติดตั้งตามประมาณการภายใน   
สามสิบวันการประปาจึงจะด าเนินการติดตั้งประปาให หากไมช าระภายในเวลาที่ก าหนดใหถือวาผูขอใชน้ าสละสิทธิ์
ในการขอใชน้ าประปาครั้งนั้น 

กรณีท่ีการติดตั้งไม่สามารถด าเนินการได้ การประปาจะคืนเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทั้งจ านวนที่เรียกช าระ
ภายในสามวัน  โดยผู้ยื่นความประสงค์ต้องน าส าเนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเป็นหลักฐานการรับเงินคืน 

   

 



ขอ ๑1 ผูประสงคจะขอใชน้ าประปาจากการประปาเปนการชั่วคราวเพ่ือใชประกอบกิจการหนึ่งกิจการใดที่มี
ความจ าเปนตองใชน้ าประปาชั่วคราวและหรือเปนการเรงดวนในการประกอบกิจการ ใหยื่นค ารองขอใชน้ าประปา
ชั่วคราวตอการประปาโดยยื่นค าขอตามหลักเกณฑและวิธีการเดียวกับการยื่นค าขอใชน้ ากรณีท่ัวไป  

 ผูประสงคจะขอใชน้ าประปาตามวรรคหนึ่ง จะตองช าระคาธรรมเนียมคาใชจายในการใชน้ าประปาเชนเดียว
กับการยื่นค าขอใชน้ ากรณีท่ัวไป และตองช าระคาประกันการใชน้ ากรณีขอใชน้ าชั่วคราวตามอัตราที่ก าหนดในบัญชี
แนบทายขอบัญญัตินี้ 

หมวด ๒ 

การยกเลิกการใชน้ํา 

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

 ข้อ  12 ผู้ขอใช้น้ าประปาที่ยื่นค าร้องและช าระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาแล้วต่อมาปฏิเสธที่จะให้การ
ประปาวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ าให้ถือว่าผู้ขอใช้น้ าสละสิทธิ์การใช้น้ าให้การประปาคืนค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ประปาที่ได้ช าระไว้โดยหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในอัตราร้อยละยี่สิบ 

 ขอ  ๑3 เมื่อผู ใชน้ าประปาตองการยกเลิกการใชน้ าใหแจงความประสงค์เปนหนังสือตอการประปา             
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันท าการ เพ่ือขอรับเงินประกันการใช้น้ าคืนเต็มจ านวน เว้นแต่จะมีหนี้อันเกิดจากการใช้     
น้ าประปาค้างช าระอยู่ให้หักออกก่อนตามจ านวนที่ค้าง ส่วนที่เหลือถ้าหากมีให้คืนแก่ผู้ใช้น้ า ทั้งนี้ ให้น าบัตร
ประชาชนพร้อมส าเนาใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ าและใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปาครั้งสุดท้ายของผู้โอนหรือส าเนา  
(ถ้ามี) เป็นหลักฐานในการรับเงินคืน 

 ข้อ  ๑4 เมื่อผู้ใช้น้ าประปายกเลิกกรณีย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ าประปาจะต้องแจ้งโดยยื่นค าร้อง
ต่อการประปา มิฉะนั้นจะถือว่ายังเป็นผู้ใช้น้ าประปาและจะต้องรับผิดชอบค่าน้ าประปาที่เกิดขึ้น 

 ข้อ  15 กรณีผู้ใช้น้ าประปาถึงแก่ความตายทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่นั้นประสงค์จะได้รับ
สิทธิในการใช้น้ าต่อไป ให้ทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์แสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการประปาเพ่ือท าการ
โอนสิทธิการใช้น้ าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้น้ าถึงแก่ความตาย 

 ในกรณีตามวรรคหนึ่งหากทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่มิได้ด าเนินการใด ๆ เพ่ือขอรับโอนสิทธิ
การใช้น้ าภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่ามีเจตนาสละสิทธิ์การประปามีอ านาจในการงดการจ่ายน้ าประปานั้นได้ 

 การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารอันเนื่องจากการซื้อขายการเช่าหรือการท า นิติ
กรรมใด ๆ โดยที่คู่กรณีมิได้ตกลงในเรื่องสิทธิในการใช้น้ า ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้ถือว่าผู้ใช้น้ ารายเดิมได้สละสิทธิ
ไปเป็นของผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารตามสิทธิสืบเนื่องจากการท านิติกรรมดังกล่าวผู้ครอบครองบ้านหรืออาคาร
ใหม่มีสิทธิขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ าได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนใดเว้นแต่ผู้ใช้น้ ารายเดิม การประปาได้หักเงินชดใช้ค่า
น้ าที่ค้างช าระจนหมดสิ้นแล้วให้ผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารรายใหม่วางเงินประกันการใช้น้ าใหม่ 

 



       หมวด ๓ 

การดําเนินการติดตั้ง 

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

 ขอ ๑6 การตอทอประปาจากทอจายน้ าของการประปาถึงที่ติดตั้งมาตรวัดน้ า รวมทั้งการติดตั้งมาตรวัดน้ า 
และเครื่องกั้นน้ าตลอดจนอุปกรณอ่ืน ๆ พรอมทั้งการก าหนดขนาดของสิ่งของเหลานั้นใหเปนอ านาจหนาที่ของการ
ประปาโดยเฉพาะผูหนึ่งผูใดจะกระท าโดยพลการมิได้ 

 สวนทอและอุปกรณภายในมาตรวัดน้ าเขาไป ผูขอใชน้ าประปาจะเปนผูด าเนินการจัดท าเองก็ไดโดยความ
เห็นชอบของการประปา 

 บรรดาทออุปกรณภายนอกมาตรวัดน้ า อุปกรณเครื่องกั้นน้ ารวมทั้งมาตรวัดน้ าเมื่อไดติดตั้งแลวใหตก        
เปนทรัพยสินของการประปา เวนแตทอและอุปกรณภายในมาตรวัดน้ าถือเปนทรัพยสินของผูใชน้ า 

 ขอ ๑7 การติดตั้งมาตรวัดน้ าตองติดตั้งไวในที่เปดเผยซึ่งเปนตอนตนทางภายในเขตสถานที่ของผู ใช
น้ าประปา ซึ่งสามารถตรวจสอบและจดจ านวนการใชน้ าไดโดยงายหรือหางจากรั้วไมเกินหนึ่งเมตร ทั้งนี้ ตองอยูใน
การพิจารณาของการประปา 

 ขอ 18 ในกรณีมีความจ าเปนที่การประปาตองท าการซอมแซมระบบประปาซึ่งท าใหมีการหยุดการสงจาย
น้ าเปนการชั่วคราว การประปาจะแจงใหทราบลวงหนากอนด าเนินการไมนอยกวาหนึ่งวัน เวนแตในกรณีจ าเปน     
เรงดวนอยางยิ่งซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงได การประปาอาจท าการซอมแซม ปรับปรุงหรือแกไขระบบประปาไดตามควร
แกกรณีโดยไมจ าเปนตองแจงลวงหนาใหทราบ 
 

หมวด ๔ 

หนาที่ผใูชน้ํา 

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

 ข้อ 19 บรรดา  ท่อเมน  ท่อภายนอก  และอุปกรณ์อ่ืนที่เป็นทรัพย์สินของการประปา  ผู้ใด สัตว์เลี้ยงของ
ผู้ใดกระท าให้เกิดการช ารุด เสียหาย  ผู้นั้นจะต้องรับผิดโดยจ่ายเงินชดใช้ตามความเสียหายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 ข้อ 20 ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือผู้ใช้น้ าประปาท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา ท่อภายนอก       
มาตรวัดน้ า  อุปกรณ์อ่ืน  มิเช่นนั้นจะต้องจ่ายเงินชดใช้ตามความเสียหายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตหรือท าความตกลงกับการประปา 

 ขอ 21 ผูใชน้ าประปาจะใชเครื่องสูบน้ าหรือเครื่องมืออ่ืนใดสูบน้ าโดยตรงจากทอน้ าของการประปาหรือ
จากทอภายในมิได ถามีการใชน้ าจากแหลงอ่ืน เชน น้ าฝน น้ าบอบาดาล ฯลฯ ผูใชน้ าตองท าการตอทอแยกไว         
ตางหากจากทอจายน้ าของการประปาและทอภายใน 



 ในกรณีผูใชน้ ากระท าการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง การประปามีสิทธิงดจายน้ าแกผูใชน้ าและเรียกใหผูใชน้ าชดใช
คาเสียหายอันเกิดแตการนั้นตามที่การประปาก าหนด 

 ขอ 22 กรณีผู ใชน้ าประปาประสงคที่จะใชเครื่องสูบน้ าท าการสูบน้ าประปาสงไปใชบนอาคารชั้นสูง           
ผูใชน้ าประปาจะตองเปดน้ าประปาลงบอพักน้ าหรือถังเก็บน้ าเสียกอน และตองท าการสูบน้ าจากบอพักน้ าหรือ     
ถังเก็บน้ าเทานั้น การตอทอสูบน้ าตองไมเชื่อมตอกับทออ่ืนใดและไมมีสิ่งใดปดบังและสามารถใหเจาหนาที ่        
การประปาตรวจสอบไดทุกเวลา 

 ขอ ๒3 ผูใชน้ าจะท าการปลูกสรางหรือตอเติมโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนใดปลูกตนไมหรือกระท าการ    
ใด ๆ อันเปนการขัดขวางหรือเปนอุปสรรคตอระบบการสงน้ าประปา การบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าตลอดจนทอและ  
อุปกรณประปาใด ๆ มิได เวนแตไดท าการตกลงเปนลายลักษณอักษรกับการประปา 

 หากพนักงานผลิตน้ าประปาหรือพนักงานเจ้าหน้าที่การประปาพบเห็นการกระท าตามวรรคแรกให้การ
ประปาด าเนินการรื้อถอนได้ตามสมควรแก่กรณีโดยผู้ใช้น้ าประปาต้องออกค่าใช่จ่ายทั้งหมด 

 ขอ ๒4 หามผูใชน้ าประปาท าการซอมแซม แกไข ดัดแปลงหรือกระท าการอยางหนึ่งอยางใดกับมาตรวัดน้ า
เครื่องก้ันน้ า ทอและอุปกรณใด ๆ ซึ่งอยูภายนอกมาตรวัดน้ าเปนอันขาด 

 ขอ ๒5 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว ามาตรวัดน้ าคลาดเคลื่อน ใหผู ใชน้ าประปาแจงเปนหนังสือ                
ตอการประปาเพ่ือท าการตรวจสอบมาตรวัดน้ า 

 เมื่อมีการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วปรากฏว่ามาตรวัดน้ ามีการคลาดเคลื่อนจริง การประปา                 
จะด าเนินการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหใหมโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ในการตรวจสอบ และการประปาจะคิดจ านวน
น้ าที่ได ใชหรือสูญเสียไปโดยใช อัตราเฉลี่ยเทากับจ านวนน้ าที่ได ใชในสามเดือนที่ผ านมาแตหากตรวจสอบ              
แล้วปรากฏว่ามาตรวัดน้ าอยูในสภาพใชการไดตามปกติผูใชน้ าตองเสียคาใชจายในการตรวจสอบตามอัตราที่การ
ประปาก าหนดในบัญชีแนบทายขอบัญญัตินี้ 

 เมื่อมีเหตุสงสัยตามวรรคหนึ่งใหถือเปนหนาที่ของผูใชน้ าประปาในการแจงใหการประปาทราบภายใน      
สามวันท าการ หากผูใชน้ าประปาเพิกเฉยให้ถือว่ามีเจตนาทุจริตมีโทษจ่ายค่าปรับกรณีทุจริตตามบัญชีอัตราแนบ
ท้ายข้อบัญญัตินี้  

 ขอ ๒6 กรณีทอสงน้ าหรืออุปกรณภายในมาตรวัดน้ าเกิดช ารุดขึ้น ผูใชน้ าประปาจะตองจัดการซอมแซม     
ใหอยูในสภาพดีดังเดิม โดยการออกคาใชจายเองหรือจะขอใหการประปาจัดการซอมแซมใหก็ไดโดยคิดคาใชจาย
จากผูใชน้ าประปา 

 

 

 



 ขอ ๒7 ผู ใชน้ าประปาจะตองดูแลรับผิดชอบรักษามาตรวัดน้ า  เครื่องกั้นน้ า ทอและอุปกรณใด ๆ       
ภายนอกมาตรวัดน้ าใหอยูในสภาพเรียบรอยดีอยูเสมอ หากมาตรวัดน้ า เครื่องกั้นน้ า หรือทอและอุปกรณใด ๆ
ภายนอกมาตรวัดน้ าเกิดแตกขาด ช ารุดเสียหาย หรือสูญหายไปไมวาจะเกิดขึ้นเพราะจงใจหรือประมาทเลินเลอ  
ของผูใดก็ตามผูใชน้ าประปาจะตองแจงใหการประปาทราบโดยเร็วที่สุดอยางชาไมเกินสามวันเพ่ือการประปาได     
ท าการซอมแซม แกไข 

 ถาปรากฏว่าความช ารุดเสียหายหรือการสูญหายเกิดจากการกระท าของผู ใชน้ าประปาเองผูใชน้ าประปา   
จะตองชดใชคาเสียหายรวมทั้งการขาดประโยชนอันอาจจะเกิดแกการประปาทั้งสิ้น 

 ขอ 28 ผูใชน้ าประปารายใดจะยินยอมใหผูอ่ืนเอาน้ าประปาไปใชโดยการซื้อขาย การใหหรือวิธีการอ่ืนใด   
ในลักษณะเดียวกันไมวาจะเปนไปเพ่ือการคาก าไรหรือไมก็จะกระท ามิได เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ
อักษรจากการประปาและได้ช าระค่าใบอนุญาตตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 ข้อ 29 ในกรณีที่ผู้ใช้น้ าประปาต้องการย้ายสถานที่ใช้น้ าหรือเปลี่ยนจุดประสานท่อจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่งภายในเขตพ้ืนที่บริการของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่เปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ าให้ยื่นค าร้องต่อ
การประปาพร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

   (๑) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ (พร้อมส าเนา) 

   (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านที่จะย้ายสถานที่ใช้น้ า 

   (๓) ใบเสร็จค่าน้ าประปาครั้งสุดท้ายหรือส าเนา (ถ้ามี) 

   (๔) ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ า (ถ้ามี) 

   กรณีการย้ายสถานที่ใช้น้ าหรือเปลี่ยนจุดประสานท่อตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้น้ าช าระค่าธรรมเนียม
เช่นเดียวกับการขอติดตั้งใหม่ยกเว้นค่ามาตรวัดน้ าและค่าประกันการใช้น้ า 

 ขอ 30 กรณีผใูชน้ าประปามีความประสงคที่จะน าน้ าประปาไปจ าหนายโดยตรง หรือจ าหนายในรูปแบบน้ า
ดื่ม น้ าแข็ง ตองขออนุญาตเปนหนังสือตอการประปาและใหด าเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากการประปาและ
ไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของแลว 

 ข้อ 31 ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ าประปาน าน้ าประปาที่การประปาอนุญาตให้ใช้ในบ้านไปจ าหน่ายในรูปแบบใด ๆ  
ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือลายลักษณอักษรจากการประปา และได้จ่ายค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตรา
แนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 

 

 

 



หมวด ๕ 

การชําระคาน้ําประปาและการเก็บเงิน 

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

 ขอ 32 ใหผูใชน้ าประปาช าระเงินคาน้ าประปาเปนรายเดือนตามอัตราที่ระบุในบัญชีแนบทายขอบัญญัตินี้ 
ซึ่งการประปาจะค านวณจากปริมาณการใชน้ าของผูใชน้ าประปาที่อานไดจากมาตรวัดน้ าคูณดวยอัตราคาน้ าประปา
ที่ใชในปจจุบัน 

 หากผูใชน้ าประปามีการใชน้ าประปาตอเดือนค านวณแลวไมถึงอัตราคาน้ าประปาข้ันต่ าผูใชน้ าประปาจะตอง
ช าระคาน้ าประปาในอัตราคาน้ าประปาข้ันต่ าที่ก าหนดไวในบัญชีแนบทายขอบัญญัตินี้ 

 ใหการประปาออกใบเสร็จรับเงินคาน้ าประปาตามวรรคหนึ่งและคาบ ารุงมาตรวัดน้ าใหแกผูใชน้ าประปาไว  
เปนหลักฐานทุกครั้ง 

 ขอ 33 ผูใชน้ าประปาอาจช าระเงินคาน้ าประปาทันทีที่พนักงานจดมาตรวัดน้ าน าใบเสร็จรับเงินหรือ         
ใบแจงหนี้ไปขอเรียกเก็บ หรืออาจขอใบแจงหนี้เพื่อช าระเงินดวยตนเอง ณ ที่ท าการองคการบริหารสวนต าบลมูโนะ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับใบแจงหนี้ 

หมวด ๖ 

      การจดและอานมาตรวัดน้ํา 

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

 ขอ 34 เมื่อการประปาไดติดตั้งมาตรวัดน้ าใหแกผูขอใชน้ าประปาแลวใหพนักงานจดมาตรวัดน้ าท าการ      
อานมาตรวัดน้ าของผูใชน้ าในเดือนถัดไปซึ่งตรงกับวันที่ติดตั้งมาตรวัดน้ าเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินคาน้ าประปาโดยให
ถือวาเปนคาน้ าประปาเดือนนั้น ทั้งนี้ การประปาอาจปรับเปลี่ยนระบบการอานมาตรวัดน้ ารายใหมใหสอดคลอง   
กับระบบการอานมาตรของการประปา 

 ขอ ๓5 ผูใชน้ าประปาตองใหความยินยอมและอ านวยความสะดวกแกเจาหนาที่การประปาซึ่งมีหนาที่เขาไป
ในที่ดิน อาคารหรือสถานที่อันเปนที่อยูอาศัยหรือสถานประกอบการของผู ใชน้ าประปาเพ่ือจดจ านวนการใชน้ า     
(จดมาตรวัดน้ า) ในแตละเดือน ตลอดจนการตรวจสอบ แกไข ซอมแซมมาตรวัดน้ าหรือทออุปกรณในการสงน้ า
ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ทั้งนี้ การด าเนินการดังกลาวของเจาหนาที่ใหแสดงบัตรประจ าตัว
พนักงานทุกครั้ง 

 

 

 



หมวด ๗ 

การโอนกรรมสิทธิ์การใชน้ําประปา 

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

 ขอ ๓6 การโอนกรรมสิทธิ์ในการใชน้ าประปาอาจมีไดในกรณี ดังตอไปนี้ 

   (๑) ผูใชน้ าประปาเดิมเสียชีวิต หรือยายที่อยู 

   (๒) การเชาบานหรืออาคารที่ติดตั้งประปาไวแลว 

   (๓) การซื้อขายบานหรืออาคารที่ติดตั้งประปาไวแลว 

   (๔) กรณีอ่ืนที่การประปาก าหนด 

 การโอนกรรมสิทธิ์การใชน้ าประปา ผูโอนกรรมสิทธิ์อาจมอบอ านาจเปนหนังสือในการขอโอนกรรมสิทธิ์
และผูรับโอนกรรมสิทธิ์จะมอบอ านาจเพ่ือการรับโอนกรรมสิทธิ์ก็ใหท าได ทั้งนี้ การมอบอ านาจตองท าเปนหนังสือ
และมีพยานอยางนอยสองคน ลงลายมือชื่อรับรองและปดอากรแสตมปตามกฎหมายและใหเสียคาธรรมเนียม       
ในอัตราที่ก าหนดตามบัญชีแนบทายขอบัญญัตินี้ 

 กรณีผโูอนกรรมสิทธิ์การใชน้ าประปาตามวรรคหนึ่งถึงแกความตายใหทายาทเปนผูโอนกรรมสิทธิ์ 

 ขอ ๓7 ผูรับโอนกรรมสิทธิ์การใชน้ าประปาตองน าหลักฐานตอไปนี้แสดงตอการประปา 

   (๑) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจาหนาที่ของรัฐ (พร้อมส าเนา) 

   (๒) ส าเนาทะเบียนบานที่อยูปจจุบัน 

   (๓) ส าเนาหนังสือสัญญาซื้อขายบานหรืออาคาร (ถามี) 

   (๔) ส าเนาหนังสือสัญญาเชาบานหรืออาคาร (ถามี) 

   (๕) ส าเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) ที่มาตรวัดน้ าตั้งอยู่ 

 ขอ ๓8 ผูโอนกรรมสิทธิ์การใชน้ าประปา ตองน าหลักฐานตอไปนี้แสดงตอการประปา 

   (๑) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจาหนาที่ของรัฐ (พร้อมส าเนา) 

   (๒) ส าเนาทะเบียนบานที่อยูปจจุบัน 

   (๓) ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีผูโอนเสียชีวิต) 

   (๔) ใบเสร็จรับเงินคาน้ าประปาครั้งสุดทายของผูโอนหรือส าเนา (ถาม)ี 

 



 ขอ 39 ถาผูใชน้ าประปาไดรื้อถอนอาคารหรือยายไปจากภูมิล าเนา โดยมิไดแสดงเจตนาวาจะครอบครอง
สิทธิการใชน้ าอยูตอไปหรือโอนสิทธิการใชน้ าประปาใหผูอ่ืนหรือบอกเลิกสัญญาการใชน้ าประปาภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรื้อถอนอาคารหรือยายไปจากภูมิล าเนาใหถือวาเปนการสละสิทธิ การใชน้ าประปา การประปาทรงไว
ซึ่งสิทธิที่จะงดการจายน้ าประปาหรือโอนกรรมสิทธิ์การใชน้ าประปาใหแกบุคคลอ่ืน 

 ขอ 40 กรณีผใูชน้ าประปาถึงแกความตาย ทายาทหรือผูมีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่นั้นมีความประสงคจะ
ไดรับสิทธิในการใชน้ าประปาตอไปใหทายาทหรือผูมีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่แสดงความจ านงเปนลายลักษณ
อักษรตอการประปาเพ่ือท าการโอนสิทธิการใชน้ าประปาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูใชน้ าประปาถึงแกความตาย 

 ในกรณีตามวรรคหนึ่งหากทายาทหรือผูมีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่มิไดด าเนินการใด ๆ เพ่ือขอรับโอนสิทธิ
การใชน้ าประปาภายในระยะเวลาที่ก าหนดใหถือวามีเจตนาสละสิทธิ์การใชน้ าประปาการประปามีอ านาจในการ    
งดการจายน้ าประปานั้นได ้

 การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบานหรืออาคารอันเนื่องจากการซื้อขาย การเชาหรือการท า       
นิติกรรมใด ๆ โดยที่คูกรณีมิไดตกลงในเรื่องสิทธิในการใชน้ าประปาไมวาดวยเหตุใดก็ตามใหถือวาผูใชน้ าประปา  
รายเดิมไดสละสิทธิไปเปนของผู ครอบครองบานหรืออาคารตามสิทธิสืบเนื่องจากการท านิติกรรมดังกล าว              
ผคูรอบครองบานหรืออาคารรายใหมมีสิทธิขอเปลี่ยนชื่อผูใชน้ าประปาไดโดยไมตองจายเงินคาใชจายอ่ืนใด ในกรณี
ผู ใชน้ าประปารายเดิมคางช าระคาใชน้ าประปากับการประปาใหผูครอบครองบานหรืออาคารรายใหมช าระ            
คาใชน้ าประปาที่คางช าระใหเสร็จสิ้นเสียกอน 

หมวด ๘ 

ความรับผิดของผูใชน้ําหรือผูทําละเมิด 

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

 ขอ 41 การประปาถือเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนต าบล ผูใดกระท าโดยเจตนาหรือโดยประมาท
เลินเลอท าใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของการประปาไมวาโดยทางตรงหรือโดยออมผูนั้นตองชดใช้ค่าเสียหาย
ใหแกการประปาตามความเสียหายนั้น ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิการประปาในการด าเนินคดีท้ังทางแพงและทางอาญา 

 ขอ 42 ผูใดกระท าการทุจริตเอาน้ าประปาไปใช หรือเปลี่ยนแปลงแกไขตัวเลขในมาตรวัดน้ าหรือกระท าการ
ใด ๆ เพ่ือเอาน้ าประปาไปใชโดยไมมีอ านาจ ใหการประปางดจายน้ า (ตัดมาตรวัดน้ า) ทันที โดยไมตองบอกกลาว    
ลวงหนาและเป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายแกผูนั้น 

 ในกรณีตามวรรคหนึ่งใหผูกระท าผิดชดใชคาน้ าประปาที่ไดใชไปแลวตามหลักเกณฑและวิธีการที่การประปา
ก าหนด และมิใหอนุญาตจายน้ าประปาแกผูนั้นจนกวาจะไดชดใชคาเสียหายเต็มจ านวน 

 ในกรณีที่ผูใชน้ าประปาตามวรรคหนึ่งไดรับอนุญาตใหใชน้ าประปาใหม ผูใชน้ าประปาตองด าเนินการขอใช
น้ าประปาเสมือนหนึ่งเปนผูใชน้ าประปารายใหมและใหช าระคาธรรมเนียมการบรรจบมาตรวัดน้ าตามอัตราบัญชี
แนบทายขอบัญญัตินี้ 



 ขอ 43 ในกรณีที่ผูใชน้ าประปาคางช าระคาน้ าประปาเปนเวลาสองเดือนติดตอกันใหการประปาแจงเตือน  
เปนหนังสือใหผูใชน้ าประปาทราบเพ่ือด าเนินการช าระคาน้ าประปาที่คางช าระอยูใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจง 

 กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผูบริหารทองถิ่นอาจขยายเวลาการช าระคาน้ าประปาไดไมเกิน
สามสิบวันและอาจแบงการช าระออกเปนงวด ๆ ก็ได ทั้งนี้ ใหมีการบันทึกขอตกลงเปนลายลักษณอักษร 

 ถาผูใชน้ าประปาตามวรรคหนึ่งไดรับแจงแลวเพิกเฉยหรือผิดสัญญาขอตกลงตามวรรคสองใหการประปา     
มีอ านาจบอกเลิกสัญญาและงดจายน้ า (ตัดมาตรวัดน้ า) ทันทีและมีอ านาจหักค่าน้ าที่ค้างช าระจากค่าประกันการใช้
น้ าได้เต็มจ านวน 

 ขอ 44 ผูใดละเมิดการใชน้ าประปาหรือกระท าการใด ๆ ใหการประปาไดรับความเสียหายหรือไมยอมช าระ
เบี้ยปรับหรือคาเสียหายตามที่การประปาเรียกเก็บ เมื่อถูกงดจายน้ าประปาแลว (ตัดมาตรวัดน้ า) แตการประปายัง
ไมไดบอกเลิกสัญญา หากผูนั้นน าเงินมาช าระหนี้ที่คางทั้งหมดภายในสามสิบวันนับแตวันที่งดจายน้ าใหการประปา   
ท าการบรรจบมาตรวัดน้ าใหใชตามเดิม ทั้งนี้ ตองช าระคาธรรมเนียมการบรรจบมาตรวัดน้ าตามอัตราที่การประปา
ก าหนดในบัญชีแนบทายขอบัญญัตินี้ 

 ในกรณีที่พนก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเมื่อไดช าระหนี้ที่คางทั้งหมดแลวใหยื่นค าขอใชน้ าประปาและช าระ    
คาใชจายในการติดตั้งประปาเสมือนหนึ่งเปนผูใชน้ าประปารายใหม่ 

หมวด ๙ 

การเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ําและการยายสถานที่ใชน้ํา 

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

 ขอ ๔5 ในกรณีที่ผูใชน้ าประปาตองการเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ า ยายสถานที่ใชน้ าหรือเปลี่ยนจุดประสาน    
ทอจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในเขตพ้ืนที่บริการของการประปา ใหยื่นค ารองตอการประปาพรอมหลักฐาน 
ดังนี้ 

   (๑) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจาหนาที่ของรัฐ (พร้อมส าเนา) 

   (๒) ส าเนาทะเบียนบานที่จะยายสถานที่ใชน้ าประปาไป 

   (๓) ใบเสร็จคาน้ าประปาครั้งสุดทายหรือส าเนา (ถามี) 

 กรณีการขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ า การยายสถานที่ใชน้ า หรือเปลี่ยนจุดประสานทอตามวรรคหนึ่งผูใชน้ า
ประปาตองช าระเงินคาธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไวแนบทายขอบัญญัตินี้ เวนแตเปนการยายสถานที่ใชน้ าหรือ
เปลี่ยนจุดประสานทอที่เปนการด าเนินการโดยความประสงคของการประปา 

 

 



หมวด ๑๐ 

บทกําหนดโทษ 

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

 ขอ ๔6 กรณีมาตรวัดน้ าเสียหาย บุบสลายหรือช ารุดโดยการกระท าของผู ใชน้ าประปาหรือบริวารท าให     
ไมสามารถวัดคาการใชน้ าไดตองถูกปรับไมเกินหารอยบาท 

 ในกรณีตามวรรคหนึ่งใหผูใชน้ าประปาแจงการประปาภายในเจ็ดวันเพื่อท าการติดตั้งมาตรวัดน้ าใหมโดยผูใช
น้ าตองออกคาใชจายเองทั้งสิ้น หากพนระยะเวลาที่ก าหนดใหการประปาแจงการงดจายน้ าเปนหนังสือภายใน    
สามวันท าการและด าเนินการงดจายน้ าทันท ี

 กรณีตามวรรคหนึ่งถาในเดือนใดไมอาจคิดคาน้ าประปาที่ไดใชไปแลวไดใหค านวณจากจ านวนน้ าประปาที่ได
ใชไปเทากับอัตราเฉลี่ยสามเดือนท่ีผานมา 

 การขอใชน้ าประปาภายหลังการงดจายน้ าตามวรรคสองใหผูใชน้ าประปาด าเนินการขอใชน้ าประปาเสมือน
หนึ่งวาเปนผูขอใชน้ าประปารายใหม่ 

 ขอ ๔7 ผูใดกระท าการฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ ๑6 วรรคหนึ่ง ขอ 21 ขอ ๒3 ขอ ๒7 และขอ 42          
ตองถูกปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 ขอ ๔8 ผูใดลักเอาน้ าประปาของการประปาไปใชโดยไมผานมาตรวัดน้ าไมวาโดยวิธีการใด ๆ ใหถือวาผูนั้น
ไดกระท าความผิดฐานลักทรัพยสินของทางราชการอันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและจะตองถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมายและจะตองชดใชคาเสียหายจากคาน้ าประปาที่ลักลอบใชไปโดยไมผานมาตรวัดน้ าตามหลัก
เกณฑที่การประปาก าหนด 

   ประกาศ ณ วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

        

        (ลงชื่อ) 

              (นายรอปา  อีซอ) 
         นายกองคการบริหารสวนต าบลมูโนะ 
 
 

   
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2564 

 

 

1. อัตราค่าธรรมเนียมการดําเนินการติดตั้งประปา 

 1.1 ธรรมเนียมการขอใช้น้ าประปาไม่เกินครั้งละ 100 บาท 

 1.2 ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน  2,500 บาท 

 1.3 ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาด ขนาด 3/4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน  3,000 บาท 

2. บัญชีอัตราค่าน้ําประปา 

 2.1 อัตราค่าน้ําประปาให้คิดในอัตราก้าวหน้า ดังนี้ 
 

ประเภทการขอใช้น้ําประปา จํานวนน้ําประปาที่ใช้ 
(ลูกบาศก์เมตร) 

ลูกบาศก์เมตรละ 
(บาท) 

บ้านพักอาศัย 1 - 30 10 
บ้านพักอาศัย เกินกว่า  30 ขึ้นไป 15 
กิจการซัก อบ รีด ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป 10 
เกษตรกรรม ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป 13 
หอพัก รีสอร์ท โรงแรม ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป 14 
โรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป 15 
กรณีขอใช้น้ าชั่วคราว ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป 10 
 

 2.2 กรณีใช้น้ําประปาไม่ถึง 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดค่าประปาตามอัตราขั้นต่ํา ดังนี้ 

ประเภทการขอใช้น้ําประปา อัตราขั้นต่ํา 
(บาท) 

บ้านพักอาศัย 20 
กิจการซัก อบ รีด 55 
เกษตรกรรม 55 
หอพัก รีสอร์ท โรงแรม 100 
โรงงานอุตสาหกรรม 200 
 

 

 

 



3. อัตราค่าบํารุงมาตรวัดน้ํา 

ขนาดมาตรวัดน้ํา (นิ้ว) ค่าบริการทั่วไป 
เดือนละ (บาท) 

1/2 10 
3/4 20 
1 30 

 

4. ค่าธรรมเนียมการขอบรรจบมาตรวัดน้ํา 

ขนาดมาตรวัดน้ํา (นิ้ว) ค่าธรรมเนียมบรรจบมาตร 
มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 300 
มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 300 

         มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 300 
 

5. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบมาตรวัดน้ําตามข้อ 25 วรรคสอง 

ขนาดมาตรวัดน้ํา (นิ้ว) ค่าธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวัดน้ํา 
มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 50 
มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 50 

         มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 100 
 

6. ค่าประกันการใช้น้ํากรณีขอใช้น้ําชั่วคราว 

ขนาดมาตรวัดน้ํา (นิ้ว) ค่าประกันการใช้น้ํากรณีขอใช้น้ําชั่วคราว (บาท) 
มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 2,000 
มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 3,000 
มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 4,000 
 

7. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ําประปา 

 7.1 ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ าประปาต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนครั้งละ  200  บาท 

   กรณีการโอนให้แก่ทายาทคิดค่าธรรมเนียมการโอนครั้งละ 25 บาท 

8. ค่าธรรมเนียมย้ายสถานที่ใช้น้ําหรือเปลี่ยนจุดประสานท่อ 

 8.1 การย้ายสถานที่ใช้น้ า หรือเปลี่ยนจุดประสานท่อ คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ  150  บาท 

         หากมีการต่อเติมซึ่งต้องใช้อุปกรณ์เพ่ิมเติมผู้ใช้น้ าจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง 

 



9. คาธรรมเนียมในการขออนุญาต 

   9.1 การทดลองดับเพลิงครั้งละ 3๐๐ บาท/ครั้ง 

10. คาใบอนุญาตจําหนายน้ําประปาปละ ๒,๐๐๐ บาท/ป ี

11. คาประกันการใชน้ํา (กรณีบอเลี้ยงสัตวน้ําทุกประเภท) ๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


