
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

                              ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
 

     เร่ือง 
 

          การดําเนินกิจการประปา วาดวย การจัดสง  
        การจําหนายและการใชน้ําประปา  พ.ศ.  2552 

 

 

   ของ 
 

      องคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
 

    อําเภอทามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
 

 

 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางมวง 

เร่ือง  การดําเนินกิจการประปา วาดวย การจัดสง การจาํหนายและการใชน้ําประปา 
 พุทธศักราช 2552 

 

********************************* 
 

หลักการ 
 

  เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย และกอใหเกิดประโยชนจากการใชน้ําประปาอยางสมบูรณ 
องคการบริหารสวนตําบลยางมวง โดยคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลยางมวง ขอเสนอรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลยางมวง  เร่ือง การดําเนินกิจการประปา  วาดวย  การจัดสง  การจําหนาย 
และการใชน้ําประปา  พ.ศ. 2552 เพื่อดําเนินการจัดเก็บคาจําหนายประปาจากมาตรวัดน้ําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลยางมวง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  31  วรรค 2  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  เร่ือง  รายไดจากสาธารณูปโภค ตอสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลยางมวง  เพื่อพิจารณาเห็นชอบและนําเสนอตอนายอําเภอทามะกา  เพื่อใหความเห็นชอบใชเปน
ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลยางมวงตอไป 
 

เหตุผล 
 

  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปา
หมูบาน พ.ศ. 2548  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลเปนเจาของกิจการประปาหมูบาน โดยมอบให
คณะกรรมการของแตละหมูบานดําเนินการบริหารจัดการกิจการประปาหมูบานของตนนั้น  แตเนื่องจาก
คณะกรรมการไมสามารถดําเนินการบริหารจัดการตอไปได ประกอบกับผูใชน้ําของระบบประปาหมูบานนั้น
ไดเห็นพองตองกันในการโอนการบริหารจัดการกิจการประปาหมูบานใหองคการบริหารสวนตําบลยางมวง
เปนผูดําเนินการบริหารจัดการ  เพื่อใหการดําเนินการบริหารกิจการประปาหมูบานเปนไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย   จึงเห็นควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางมวง  เร่ือง การดําเนิน
กิจการประปา  วาดวย  การจัดสง  การจําหนายและการใชน้ําประปา  พ.ศ.2552 ไวเพื่อบังคับใชตอไป 
 
 
 
 



 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
 

เร่ือง    การดําเนินกิจการประปา  วาดวย  การจัดสง  การจําหนายและการใชน้ําประปา 
  พุทธศักราช  2552 

 

********************************* 
 

  โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางมวง เร่ือง การบริหาร
กิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  66 , 68  (1) และ 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546  เร่ือง รายไดจากสาธารณูปโภค
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลยางมวงออกขอบัญญัติไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร
สวนตําบลและนายอําเภอ จึงตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางมวงขึ้นไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางมวง เร่ืองการดําเนิน
กิจการประปา วาดวยการจัดสง การจําหนาย และการใชน้ําประปา พุทธศักราช  2552 ” 
  ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใชบังคับภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลยางมวง เมื่อไดประกาศไว
โดยเปดเผย  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลยางมวงแลวเจ็ดวัน 
  ขอ 3 ขอบัญญัตินี้ใชจัดเก็บเฉพาะระบบน้ําประปาที่มีมาตรวัดน้ําขององคการบริหารสวน
ตําบลยางมวงติดตั้งหรือระบบน้ําประปาหมูบานที่โอนกิจการใหองคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
ดําเนินการแทนเทานั้น  ไมรวมถึงระบบน้ําประปาของแตละหมูบาน ซ่ึงคณะกรรมการหมูบานแตละหมูบาน
ไดดําเนินการจัดเก็บคาน้ําประปาอยูแตเดิม 
  ขอ 4 ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่มีการติดตั้งมาตรวัดน้ําและมีการจายน้ําใหใชแลว
เทานั้น 
  ขอ 5 ในขอบัญญัติตําบลนี้ 
  “การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง” หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
รวมทั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลยางมวง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล หรือ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลยางมวงที่ไดรับมอบอํานาจจากนายกองคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
  “การประปาที่มีมาตรวัดน้ํา” หมายถึง ระบบน้ําประปาที่มีมาตรวัดปริมาณน้ําซึ่งการประปา
องคการบริหารสวนตําบลติดตั้งใหผูใชน้ํา 
  “ผูขอรับใชน้ํา” หมายถึง บุคคลที่ไดยื่นหนังสือแจงความจํานงคขอใชน้ําประปา ตอการ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง  และทางการประปาฯ ไดดําเนินการตรวจสอบตอทอ ติดตั้งมาตรวัด
น้ํา เครื่องกั้นน้ํา และอุปกรณตาง ๆ พรอมที่จะจายน้ําประปาใหกับบุคคลที่แจงความจํานงคดังกลาวขางตน 
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  “มาตรวัดน้ํา” หมายถึง เครื่องวัดปริมาณน้ําที่ไดใชหรือส้ินเปลืองไป 
  “เครื่องกั้นน้ํา” หมายถึง ประตูน้ําที่ติดตั้งอยูหนามาตรวัดน้ํา ซ่ึงมีไวสําหรับปดและเปดน้ํา
กอนที่น้ําจะไหลผานมาตรวัดน้ําไปยังทอภายใน 
  “อุปกรณ” หมายถึง ส่ิงของที่ใชเพื่อประโยชนในการจัดสงและจําหนายน้ําใหแกผูใชน้ํา
นอกจากทอภายใน ทอภายนอก 
  “ทอ” หมายถึง ทอสําหรับใชในการจัดสงน้ําและจําหนายน้ํา 
  “ทอภายใน” หมายถึง ทอที่ตอจากมาตรวัดน้ําเขาสูภายในบริเวณสถานที่ใชน้ําหรืออาคาร
ของผูใชน้ํา 
  “ทอภายนอก” หมายถึง ทอที่ตอจากทอจายน้ําของการประปาองคการบริหารสวนตําบลยาง
มวงไปเชื่อมกับมาตรวัดน้ํา 
  “คาบริการอุปกรณรายเดือน” หมายถึง คาบริการในการบํารุงรักษาซอมแซมหรือเปลี่ยน
มาตรวัดน้ํา อุปกรณ และทอภายนอก 
  ขอ 7 นายกองคการบริหารสวนตําบลยางมวง รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 
 

สวนที่  1 
การขอรับใชน้ํา 

 

  ขอ 8 ในการขอรับใชน้ําจะตองยื่นคําขอรับใชน้ําตามแบบคําขอ และระเบียบการของการ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง และจะตองวางเงินประกันการใชน้ําใหไวกับการประปาองคการ
บริหารสวนตําบลยางมวงใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  ผูขอรับใชน้ําจะตองสงแผนผังการวางทอภายในพรอมคําขอใชน้ําเพื่อใหการประปาองคการ
บริหารสวนตําบลยางมวงตรวจสอบความถูกตองกอน 
  ขอ 9 ผูขอรับใชน้ําตองยินยอมและใหความรวมมืออํานวยความสะดวกใหแกการประปา
องคการบริหารสวนตําบลยางมวง ในการสํารวจและจัดดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการวางทอ เพื่อจัดสงและ
จําหนายน้ําใหแกผูขอรับใชน้ําโดยจะไมใชสิทธิ์เรียกรองใด ๆ 
  ขอ 10 การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง มีสิทธิ์ที่จะไมรับทําการสงและจําหนาย
น้ําใหแกผูขอใชน้ําเมื่อมีเหตุผลอันสมควร หรือเมื่อผูขอรับใชน้ําไมปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ หรือ
คําแนะนําของการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
  ขอ 11 เมื่อการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง ตกลงใหผูขอรับใชน้ําเปนผูใชน้ําได
แลว ผูใชน้ําตองยกกรรมสิทธิ์ในมาตรวัดน้ํา ทอและอุปกรณ ตามสวนที่ 2 ขอ 22 ใหเปนของการประปา
องคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
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สวนที่   2 
การจัดสงน้ําและจําหนายน้ํา 

 

  ขอ 12 การตอทอภายนอกและการติดตั้งมาตรวัดน้ํา การประปาองคการบริหารสวนตําบลยาง
มวงเปนผูจัดทําหรืออาจยินยอมใหผูขอรับใชน้ําเปนผูจัดทําตามขอกําหนดและมาตรฐานของการประปา
องคการบริหารสวนตําบลยางมวง โดยผูใชน้ําเปนผูชําระคาใชจายตาง ๆ ตามที่การประปาองคการบริหารสวน
ตําบลยางมวงเรียกเก็บ 
  ขอ 13 การตอทอภายใน เปนหนาที่ขอผูใชน้ําจัดทําเองใหเรียบรอยตามคําแนะนําของการ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
  ขอ 14 ผูใชน้ําตองยินยอมใหการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง เปนผูกําหนด 
ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ําและเครื่องกั้นน้ํา เพื่อความสะดวกในการจดปริมาณน้ํา การตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลง
แกไข การซอมและการบํารุงรักษา 
  ขอ 15 การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง มีอํานาจที่จะสั่งใหผูใชน้ําจัดทําหรือ
จัดหาอุปกรณในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับมาตรวัดน้ําไปติดตั้งที่มาตรวัดน้ําหรือที่ที่ตั้งมาตรวัด
น้ํา เพื่อเปนการปองกันการชํารุดเสียหายที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงเห็นวาอาจจะเกิด
ขึ้นกับมาตรวัดน้ําได ซ่ึงผูใชตองปฏิบัติตามทุกประการและออกคาใชจายในการนี้เองทั้งสิ้น 
  ขอ 16 ผูใชน้ําตองรับผิดชอบดูแลรักษาตราผนึกที่มาตรวัดน้ําและที่ขอตอ รวมท้ังลวดที่ใช
รอยตราใหอยูในสภาพเรียบรอยหากชํารุดหรือถูกทําลายไป หรือลวดที่ใชรอยตราผนึกขาดไปไมวาจะดวยเหตุ
ใดก็ตามผูใชน้ําตองรีบแจงใหการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงทราบ 
  ขอ 17 ผูใชน้ําตองรับผิดชอบดูแลรักษามาตรวัดน้ําเครื่องกั้นน้ําใหอยูในสภาพเรียบรอย 
ใชการไดดี 
  ในกรณีมาตรวัดน้ําชํารุดเสียหายเพราะเกิดจากการกระทําโดยเจตนาทําลายมาตรวัดน้ํา อันทํา
ใหจดจํานวนไมได หรือทําใหตัวเลขในมาตรวัดน้ําไมเดินเปนปกติตามสภาพเดิมที่ติดตั้งให หรือมีเจตนา
กระทําใหมาตรวัดน้ําสูญหายไป การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงตองเปลี่ยนหรือติดตั้งมาตรวัด
น้ําใหม ผูใชน้ําจะตองเสียคาใชจายตาง ๆ ในการเปลี่ยนหรือติดตั้งมาตรวัดน้ําใหม นอกจากนี้ยังยินยอมใหการ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงเรียกรองใหชําระคาเสียหายตามที่การประปาองคการบริหารสวน
ตําบลยางมวงกําหนด 
  ในกรณีมาตรวัดน้ําชํารุดเสียหายเพราะการกระทําโดยไมเจตนาผูใชน้ําจะตองชําระคามาตร
วัดน้ําที่เปลี่ยนใหใหมหรือจะตองเสียคาใชจาย ๆ ในการซอมแซมมาตรวัดน้ําแลวแตกรณีรวมคาใชจายในการ
ติดตั้ง 
 



-  4  -  
 
 

  ในกรณีมาตรวัดน้ําเกิดการสูญหายไปโดยเปนการกระทําของผูใชน้ําหรือบริวารของผูใชน้ํา
การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ําใหใหม โดยผูใชน้ําจะตองชําระ 
คามาตรวัดน้ําที่เปลี่ยนใหมและคาใชจายตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 
  ขอ 18 ผูใชน้ํายินยอมใหคิดคาบริการอุปกรณรายเดือนใหแกประปาองคการบริหารสวน
ตําบลยางมวงตามอัตราที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงกําหนด 
  ขอ 19 ผูใชน้ํายินยอมใหคิดราคาคาน้ําประปาตามราคาที่การประปาองคการบริหารสวน
ตําบลยางมวงกําหนด 
  ขอ 20 การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง จะทําการจดปริมาณน้ําที่ใชตามที่
ปรากฏตวัเลขวัดน้ําเพื่อนําไปคํานวณราคาคาน้ําที่จะเรียกเก็บจากผูใชน้ําที่กําหนดไวในขอ 17 
  เมื่อการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงไดติดตั้งมาตรวัดน้ํา หรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา
ใหมหรือไปทําการจดตัวเลขในมาตรวัดน้ํา ผูใชน้ํามีสิทธิ์ตรวจสอบตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดน้ําทุกคราวไป 
หากมีขอสงสัยผูใชน้ําตองทักทวงหรือแจงใหการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงทราบภายใน
กําหนด 7 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงจากการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง หากพนกําหนดแลวให
ถือวาผูใชน้ํายอมรับวาตัวเลขจากมาตรวัดน้ําที่พนักงานไดจดและแจงใหทราบนั้นถูกตองตลอดมา 
  ถาผูใชน้ําสงสัยวามาตรวัดน้ําคลาดเคลื่อน จะขอใหการประปาองคการบริหารสวนตําบลยาง
มวงทําการตรวจสอบก็ได โดยยื่นความจํานงเปนลายลักษณอักษร หากปรากฏวามีการคลาดเคลื่อนจริงการ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงจะคิดคํานวณปริมาณน้ํ าที่ใชหรือสูญเสียไปตามขอ  19  
ถาปรากฏวามาตรวัดน้ําไมคลาดเคลื่อนผูใชน้ําตองชําระคาใชจายในการตรวจสอบตามที่การประปาองคการ
บริหารสวนตําบลยางมวงกําหนดไวและแจงใหทราบ 
  ขอ 21 ในกรณีมาตรวัดน้ําชํารุดเสียหาย หรือมีเหตุอ่ืนไมสามารถทําใหทราบจํานวนที่ใชหรือ
สูญเสียไปตามความเปนจริงได ผูใชน้ําตองยินยอมใหคิดคํานวณน้ําตามจํานวนที่ไดใชหรือสูญเสียไปตาม
วิธีการที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงกําหนด 
  ขอ 22 ทรัพยสินดังตอไปนี้เปนกรรมสิทธิ์ของการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง 

(1) ทอภายนอกและอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งมาตรวัดน้ําและเครื่องกั้นน้ํา 
(2) ทอและอุปกรณตาง ๆ ที่ตอหรือติดตั้งอยูในตรอก ซอย ถนน หรือทางสาธารณะ 
(3) ทอและอุปกรณตาง ๆ ที่ตอหรือติดตั้งไปได เหนือ ลอดหรือทับพื้นดิน หรือทรัพยสิน

ของ 
ผูใชน้ํา หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชนในการสงน้ําใหประชาชน หรือเพื่อสาธารณะ หรือเพื่อใชปองกัน      
สาธารณภัย 
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                              ขอ 23 ความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาทอและอุปกรณตาง ๆ ภายในเขตสถานที่ที่ผูใชน้ํา
ครอบครองอยู ดังนี้ 
  (1) ถาทอภายในและอุปกรณตาง ๆ ที่มีตอหรือติดตั้งอยูภายในมาตรวัดน้ําเกิดการชํารุด
ร่ัวไหลผูใชน้ําตองจัดการซอมแซมเองโดยเร็วที่สุดและตองชําระคาน้ําที่สูญเสียไปในการนี้ตามตัวเลขที่
ปรากฏในมาตรวัดน้ําดวย 
  (2) ถาทอภายนอกและอุปกรณตาง ๆ ที่ติดตั้งอยูนอกมาตรวัดน้ําแตอยูภายในเขตสถานที่ที่
ผูใชน้ําครอบครองอยูเกิดชํารุดร่ัวไหล ผูใชน้ําตองรีบแจงใหการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง
ทราบโดยเร็ว 
  หากผูใชน้ําไมทําการซอมแซมการชํารุดร่ัวไหลตาม (1) หรือผูใชน้ําเมินเฉยไมแจงใหการ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงทราบถึงการชํารุดร่ัวไหลตาม (2) จนเปนเหตุใหการประปาองคการ
บริหารสวนตําบลยางมวงไดรับความเสียหาย การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงมีสิทธิ์ทําการ 
งดจายน้ําได และเรียกคาเสียหายจากผูใชน้ําไดตามควรแกกรณี 
  ขอ 24 ผูประสงคจะขอใชน้ําประปาเปนการชั่วคราว ตองยื่นคําขอตอการประปาองคการ
บริหารสวนตําบลยางมวงตามระเบียบที่กําหนดไว และจะตองปฏิบัติตามระเบียบการประปาองคการบริหาร
สวนตําบลยางมวงวาดวยการนั้น เมื่อไดปฏิบัติถูกตองและชําระคาธรรมเนียมคาใชจายตาง ๆ ในการตอทอ
และอุปกรณเรียบรอยแลว การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงจึงดําเนินการจัดสงและจําหนายน้ําให
ตอไป 
  การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงจะคํานวณคาน้ําและเรียกเก็บจากผูใชน้ํา
ช่ัวคราวตามระเบียบที่กําหนดไวและใหนําความในขอบังคับนี้มาใชบังคับแกผูใชน้ําชั่วคราวโดยอนุโลมดวย 

 

สวนที่   3 
การชําระคาน้ํา คาธรรมเนียม คาใชจายอื่น ๆ 

 

  ขอ 25 ผูขอรับใชน้ํา ตองชําระคาใชจายใหแกการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง  
ดังตอไปนี้ 
  (1) เงินประกันการใชน้ํา ยกเวนไมเรียกเก็บเฉพาะสถานที่ราชการ โรงเรียนรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ วัด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา 
  (2) คาบริการและตอทอ รวมทั้งคาจัดซอมถนน ทางเทา ทางระบายน้ํา 
  (3) คามาตรวัดน้ํา ทอ อุปกรณและวัสดุอ่ืน ๆ 
  (4) คาธรรมเนียมตาง ๆ 
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                              เมื่อผูขอรับใชน้ําไดรับหนังสือแจงใหทําการชําระคาใชจายตาง ๆ ขางตนแลว ผูขอรับใชน้ํา
ตองนําเงินไปชําระยังที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลยางมวง ภายในเวลาที่การประปาองคการบริหารสวน
ตําบลยางมวงกําหนด หากพนกําหนดแลวการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงมีสิทธิ์คํานวณ
คาใชจายได 
  ขอ 26 เมื่อไดรับชําระเงินตาง ๆ แลว การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงจะออก
ใบเสร็จรับเงินใหทุกครั้ง หากผูขอรับใชน้ําสงสัยวาใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ไดรับจากการประปาองคการ
บริหารสวนตําบลยางมวงจะเปนใบเสร็จรับเงินที่ไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ผูขอรับใชน้ําจะตองแจงใหการ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง ทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับใบเสร็จนั้น 
  ขอ 27 เมื่อการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง ไดงดจายน้ําแกผูใชน้ําแลว ผูใชน้ํามี
สิทธิ์ยื่นคํารองขอใหการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงทําการจายน้ําใชใหมไดตอเมื่อผูใชน้ําได
ชําระหนี้คางชําระใหแกการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง และไดเสียคาใชจายตาง ๆ ใหแกการ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง ดังตอไปนี้ 
  (1) ถาผูใชน้ําชําระหนี้สินทั้งหมดที่ยังคางอยูใหแกองคการบริหารสวนตําบลยางมวง ภายใน 
30 วัน นับตั้งแตที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงงดจายน้ําแลว การประปาองคการบริหารสวน
ตําบลยางมวงจะทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหใหม และผูใชน้ําจะตองชําระคาใชจายตาง ๆ ตามเกณฑที่การ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงกําหนด 
  (2) ถาผูใชน้ําชําระหนี้สินทั้งหมดที่ยังคางอยูใหการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
หลังจาก 180 วัน นับตั้งแตการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงงดจายน้ํา การประปาองคการบริหาร
สวนตําบลยางมวงจะพิจารณาทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหใหม และผูใชน้ําจะตองชําระคาใชจายตาง ๆ  
ตามขอ 23 (1) (2) และขอ  24 
  ขอ 28 เมื่อการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง เรียกเก็บคาน้ํา คาบริการ อุปกรณ
รายเดือน คาเสียหาย คาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดสงและจําหนายน้ําจากผูใชน้ํา หากผูใชน้ําไมชําระในเวลา
ที่เรียกเก็บ การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงจะออกหนังสือเตือนแจงหนี้ใหผูใชน้ําทราบ ผูใชน้ํา
ตองนําเงินไปชําระใหแกการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงภายในเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจง
หนี้ หากพนกําหนดแลวยังไมนําเงินไปชําระ การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงมีสิทธิ์ทําการงดจาย
น้ําไดทนที่และผูใชน้ําตองรับผิดชอบ ชําระหนี้ที่คางอยูทั้งสิ้น 
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  ขอ 29 ในกรณีจําเปนเรงดวน หากผูใชน้ํามีความประสงคจะขอชําระคาน้ํา อุปกรณรายเดือน
และชําระหนี้สินตาง ๆ กอนกําหนดที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงจะเรียกเก็บตามปกติก็ยอม
ทําได โดยผูใชน้ําหรือผูแทนแสดงความจํานงตอการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงลวงหนา 
ไมนอยกวา 7 วัน เพื่อจัดการเรียกเก็บตามประสงคของผูใชน้ํา แตทั้งนี้การประปาองคการบริหารสวนตําบล
ยางมวงมีสิทธิ์เรียกเก็บเงินจํานวนตาง ๆ ที่ผูใชน้ําคางชําระอยูกอน การชําระเงินในกรณีจําเปนหรือแรงดวนนี้
ไดเสมอ 
  ขอ 30 หากผูใชน้ําประสงคจะใหผูหนึ่งผูใดเปนผูชําระเงินตาง ๆ แทนหรือจะใหการประปา
องคการบริหารสวนตําบลยางมวงเรียกเก็บเงินจากผูใด ณ สถานที่ใด ภายในเขตจัดสงและจําหนายของการ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง ตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลยางมวงทราบเปนลายลักษณ
อักษร โดยจะเรียกบุคคลนั้นวา “ผูชําระเงินแทน” เมื่อการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง เรียกเก็บ
เงินดังกลาวจาก “ผูชําระเงินแทน” ไมไดหรือลาชากวากําหนด ผูใชน้ําตองรับผิดชอบชําระเงินเหลานั้นใหแก
การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงทันทีที่ไดรับแจงจากการประปาองคการบริหารสวนตําบล 
ยางมวง และผูใชน้ําจะตองชําระคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนี้ใหการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง
อีกสวนหนึ่งดวย 
  การใดที่ “ผูชําระเงินแทน” ไดกระทําไปผูใชน้ํายอมใหถือเสมือนวาเปนการกระทําของ
ตนเองทั้งสิ้นและตองรับผิดชอบตอการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
  การเลิกตั้ง “ผูชําระเงินแทน” หรือการตั้ง “ผูชําระเงินแทน” รายใหมผูใชน้ําจะตองแจงใหการ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงทราบเปนลายลักษณอักษรโดยไมลาชา 
  ขอ 31 กอนที่ผูใชน้ําจะชําระเงินตามที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงเรียก 
เก็บผูใชน้ํามีสิทธิ์ที่ขอตรวจบัตรประจําตัวของพนักงานการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงผูเรียก
เก็บเงินได หากผูใชน้ําไมใชสิทธิ์ดังกลาวจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายขึ้น การประปาองคการบริหารสวน
ตําบลยางมวงไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ขอ 32 การชําระเงินตาง ๆ ใหการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง ผูใชน้ําอาจ
กระทําไดโดยวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  (1) ชําระดวยเงินสดหรือดวยเช็ค 
  (2) ชําระโดยวิธีอ่ืนที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงกําหนดขึ้น 
  การชําระเงินดวยเช็ค ผูใชน้ําจะตองสั่งจายในนามของการประปาองคการบริหารสวนตําบล
ยางมวงโดยเช็คขีดครอม โดยขีดฆา “ผูถือ” หรือ “ตามคําสั่ง” และจะถือเปนการชําระเงินที่ถูกตองเมื่อไดมีการ
โอนเงินตามเช็คนั้นเขาบัญชีของการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงแลว 
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                              ขอ 33 เมื่อผูใชน้ําชําระเงินและไดรับใบเสร็จรับเงินจากการประปาองคการบริหารสวน
ตําบลยางมวงครั้งใดถือวาเปนการชําระเงินเฉพาะครั้งนั้นตามรายการและจํานวนเงินที่ระบุไวในใน
ใบเสร็จรับเงินเทานั้น ไมถือวาเปนการลบลางหนี้ที่ติดคางอยูกอน 

 

สวนท่ี   4 
ขอหามและสิ่งอื่น ๆ 

 

  ขอ 34 หามผูใชน้ํา นําน้ําประปาไปขาย หรือแจกจายใหกับผูใดเวนแตไดรับอนุญาตจากการ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงเปนลายลักษณอักษร หากผูใชน้ําฝาฝนขอหามนี้ การประปาองคการ
บริหารสวนตําบลยางมวงงดจายน้ําได และมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายตาง ๆ อันเกิดจากการนี้ดวย 
  ขอ 35 หามผูใชน้ําทําการดัดแปลงแกไขมาตรวัดน้ํา หรือการกระทําอื่นใดเปนอุปสรรคแก
การอานตัวเลขในมาตรวัดน้ํา การบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา เครื่องกั้นน้ําและทอภายนอกหรือทําใหเกิดความ
เสียหายแกมาตรวัดน้ํา เครื่องกั้นน้ํา ทอภายนอกและอุปกรณตาง ๆ ภายนอกมาตรวัดน้ํา 
 หามผูใชน้ําทําการโยกยายมาตรวัดน้ําเวนแตไดรับอนุญาตจากการประปาองคการบริหารสวนตําบล
ยางมวง  
  การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง มีสิทธิ์ที่จะทําการดัดแปลงแกไขโยกยายมาตร
วัดน้ํา เครื่องกั้นน้ํา ทอภายนอกและอุปกรณตาง ๆ ภายนอกมาตรวัดน้ํา 
  ขอ 36 หามผูใชน้ําใชเครื่องสูบน้ํา หรือเครื่องมืออ่ืนใดสูบน้ําโดยตรงจากทอจายน้ําของการ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงหรือตอตรงจากทอภายใน หากผูใชน้ําฝาฝนขอหามนี้ การประปา
องคการบริหารสวนตําบลยางมวงมีสิทธิ์งดจายน้ําได และผูใชน้ําตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การนี้อีกดวย 
  ขอ 37 หามผูใชน้ํานําน้ําไปใชเพื่อการเกษตรกรรมหรืออ่ืน ๆ ใหใชเพื่อการอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือนเทานั้น 
  ขอ 38 หามผูใชน้ําใชเครื่องสูบน้ําหรือเครื่องมืออ่ืนใดเพื่อทําการสงน้ําใหแรงหรือสูงขึ้นเวน
แตไดรับอนุญาตจากการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงเปนลายลักษณอักษร และผูใชน้ําตองทําที่
พักน้ําตามแบบแปลนและแผนผังที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงกําหนดให 
  ในกรณีที่ผูใชน้ําจากบอบาดาลของผูใชน้ําเองรวมกับประปาผูใชน้ําจะตองตอทอบาดาลไว
ตางหากจากทอจายน้ําประปา และหามมิใหตอทอบาดาลเขาบรรจบรวมกับทอภายใน ผูใชน้ําจะใชน้ําบาดาล
รวมกับน้ําประปาไดตอเมื่อสูบจายน้ําบาดลาลงไปยังที่พักน้ําตามวรรคแรกแลวจึงจะสูบน้ําไปใชได 
  ขอ 39 ในกรณีที่ผูใชน้ําประสงคจะงดใชน้ําเปนการชั่วคราวใหแจงการประปาองคการ
บริหารสวนตําบลยางมวงทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และใหถือวาผูใชน้ําไดงดใชน้ําตั้งแตวันที่ไดรับ
อนุมัติจากการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
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  ขอ 40 ในกรณีที่ผูใชน้ําร้ืออาคารหรือยายที่อยูจากสถานที่ใชน้ําเดิมตองแจงใหการประปา
องคการบริหารสวนตําบลยางมวงทราบลวงหนา 7 วัน หากมิไดแจงภายในกําหนดเวลาดังกลาว การประปา
องคการบริหารสวนตําบลยางมวงมีสิทธิ์งดจายน้ําและเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากการนี้ไดอีกดวย 
  ในกรณีที่ผูใชน้ําไดแจงใหการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงทราบตามวรรคแรก 
การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงอาจจะพิจารณาใหสิทธิ์ในการขอโอนการใชน้ําไดตามระเบียบที่
การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงกําหนด 
  หากผูใชน้ําประสงคจะโอนสิทธิ์การใชน้ําใหแกบุคคลอื่น การประปาองคการบริหารสวน
ตําบลยางมวงจะตรวจสอบการใชน้ําระบบทอภายในทรัพยสินอื่น ๆ ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปาองคการ
บริหารสวนตําบลยางมวง หากมีการเสียหายเกิดขึ้น ผูใชน้ําตองชําระคาเสียหายและคาใชจายตาง ๆ ในการนี้ 
ทั้งตองชําระนี้สิทนที่ยังคางอยูใหหมดสิ้นดวย 
           ในกรณีที่อาคารของผูใชน้ําเกิดเพลิงไหมเสียหาย การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง
มีสิทธิ์งดจายน้ําไดตามสภาพและความเหมาะสม 
  ขอ 41 ในกรณีที่ผูมาอยูใหมในสถานที่ของผูใชน้ําเดิมและประสงคจะเปนผูใชน้ําแทนผูใช
น้ําเดิมหรือประสงคจะรับชวงการใชน้ําตอไป ผูเขามาอยูใหมตองแจงความจํานงขอรับใชน้ําตอการประปา
องคการบริหารสวนตําบลยางมวงโดยไมชักชา การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงอาจจะพิจารณา
ใหไดสิทธิ์นั้นก็ได หากมิไดแจงการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงมีสิทธิ์งดจายน้ําได 
  ในกรณีที่ผูเขามาอยูใหมไดใชน้ําแทนผูใชน้ําเดิม แตมิไดแจงใหการประปาองคการบริหาร
สวนตําบลยางมวงทราบ หากการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงตรวจพบและไดแจงใหทราบ ผูเขา
มาอยูใหมตองติดตอขอเปนผูใชน้ําหรือขอรับชวงการใชน้ําเดิมภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
หากพนกําหนดนี้การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงมีสิทธิ์งดจายน้ําได 
  ขอ 42 ในกรณีที่ผูเขามาอยูใหมในสถานที่ของผูใชน้ําเดิมที่ถูกงดจายน้ําแลวประสงคจะเปน
ผูใชน้ําในสถานที่นั้น หากยินยอมชําระหนี้สินที่ผูใชน้ําเดิมคางชําระทั้งหมดแลว การประปาองคการบริหาร
สวนตําบลยางมวงจะพิจารณาใหเปนผูใชน้ําตอไปได โดยผูเขามาอยูใหมตองชําระคาใชจายตาง ๆ ในการ
ติดตั้งประปาตามหลักเกณฑที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงกําหนด 
  ถาผูเขามาอยูใหมไมปฏิบัติตามในวรรคแรกตองขอติดตั้งประปาใหมตามระเบียบการประปา
องคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
  ขอ 43 เมื่อไดรับแจงจากพนักงานการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงแลว ผูใชน้ํา
ตองยินยอมและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานผูนั้นเขาไปในสถานที่ไดทุกเวลาค่ําคืนเมื่อมีเหตุผลอันควร 
เพื่อการตรวจสอบซอมแซมมาตรวัดน้ํา  เครื่องกั้นน้ํ า  ทอ  อุปกรณ  หรืออานตัวเลขในมาตรวัดน้ํ า  
ตรวจสภาพการใชน้ําหรือการจัดเก็บเงินตาม ขอ 26 รวมทั้งการงดจายน้ําดวย 
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  ผูใชน้ํามีสิทธิ์ที่จะขอตรวจบัตรประจําตัว หรือหลักฐานเอกสารจากบุคคลผูเขาไปในเขต
สถานที่ของผูใชน้ํา เพื่อปฏิบัติการตามวรรคแรกไดทุกคราว วาเปนพนักงานของการประปาองคการบริหาร
สวนตําบลยางมวงโดยถูกตองหรือไม 
  ขอ 44 เมื่อผูใชน้ําจะทําการติดตอกับการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง ควรนํา
ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่นมาแสดงตอการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง ทั้งนี้ เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการดําเนินงานนั้น ๆ ใหกับผูใชน้ําเอง 
  ขอ 45 ในกรณีที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง ไดดําเนินการตามคําขอรับใช
น้ํา หรือผูใชน้ําเปนการถูกตองแลว หากมีการคัดคานหรือโตแยงเรื่องสิทธิ์ใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสงและจําหนาย
ใหกับผูใชน้ํา ผูขอรับใชน้ําหรือผูใชน้ําตองรับผิดแทนการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงทุก
ประการ และถาเกิดการเสียหายขึ้น การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงมีสิทธิ์เรียกรอยคาเสียหายได
อีกดวย 
  ขอ 46 ในกรณีที่เหตุขัดของในดานวิชาการหรือเหตุสุดวิสัย หรือกรณีเหตุการณที่เกิดขึ้น 
โดยไมอาจจะคาดหมายได   หรือเพื่อสาธารณะประโยชนสวนรวม   การประปาองคการบริหารสวนตําบล  
ยางมวงมีสิทธิ์ระงับ  หรือจํากัดการสงและจําหนายทั้งหมด  หรือสวนใดสวนหนึ่งในบริเวณพื้นที่ที่ทําการ
จัดสงและจําหนายใหผูใชน้ําไดตามความเหมาะสมตอเหตุการณ 
  ในการระงับหรือจํากัดการสงและจําหนายตามวรรคกอน การประปาองคการบริหารสวน
ตําบลยางมวงจะแจงใหผูใชน้ําทราบลวงหนากอนทุกคราวไป เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน 
  ขอ 47 ถามิเตอรมาตรวัดน้ําชํารุดเสียหายหรือมีเหตุอ่ืนแลวไมมาแจงใหการประปาองคการ
บริหารสวนตําบลยางมวงทราบ ทําใหไมสามารถทราบจํานวนน้ําที่ใชในเดือนนั้นได การประปาองคการ
บริหารสวนตําบลยางมวง จะเรียกเก็บคาน้ําประปาของเดือนนั้นในอัตราเทากับเดือนที่ใชน้ําประปามากที่สุดที่
ผูขอใชน้ําเคยใชมา 
  ขอ 48 ถาผูใชน้ําคางชําระคาใชน้ําและไมจายคาน้ําประปาที่คางชําระดังกลาวเปนจํานวน 2 
เดือน การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงจะตัดการจายน้ํา และถาขอใชน้ําตอจะตองเสีย
คาธรรมเนียมและคาใชจายตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 27 
  ขอ 49 ทอดับเพลิงสวนบุคคลจะติดตั้งในเขตสถานที่ของผูรับใชน้ําก็ได และตองใชเฉพาะ
กรณีเมื่อเกิดเพลิงไหมเทานั้น ซ่ึงจะไดตีตราผนึกไว ถาผูรับใชน้ํามีความประสงคจะทําการทดลองทอดับเพลิง
นั้นเปนครั้งคราวตองแจงใหการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงทราบลวงหนา 1 วัน โดยเสียคาปวย
การตามที่กําหนดไว ถาตราที่ผนึกไวแตกหรือลวดใชรอยตราขาดโดยการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ผูรับใชน้ํา
ตองชดใชคาเสียหายตามควรแกกรณี 
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                              ขอ 50 การกระทําใด ๆ ที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงไดทําตามอํานาจ
หนาที่ตอตัวแทนหรือบริวารของผูใชน้ํา ยอมมีผลผูกพันตอผูใชน้ํา เสมือนหนึ่งการประปาองคการบริหาร
สวนตําบลยางมวงได กระทําตอผูใชน้ําโดยตรงทุกประการ 
  การกระทําใด ๆ ที่ตัวแทนหรือบริวารของผูใชน้ําตองผูพันรับผิดตอการประปาองคการ
บริหารสวนตําบลยางมวงทุกประการ เสมือนหนึ่งผูใชน้ําไดกระทําดวยตนเอง 
  ขอ  51  ผู รับใชน้ํ ากระทําการหรืองดเวนกระทําการอันเปนการฝาฝนขอบังคับนี้  
หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําตักเตือน โดยชอบของเจาหนาที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงทรงไวซ่ึงสิทธิ์ที่จะงดจายน้ํา และมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายตางๆ  
อันเกิดจากการนั้น ๆ ดวย 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   27    เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2551         
 
 

(นายเสกสรรค  สุขศรี) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลยางมวง 

 
 
 
 
 
 
                     เห็นชอบอนุมัต ิ
 
                 (นายเสรี    รัตนเสวี) 
                 นายอําเภอทามะกา 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายเทศบัญญัติ เร่ืองการดําเนินกิจการประปา วาดวยการจัดสง การจําหนาย 

และการใชน้ําประปา  พุทธศักราช  2552 
*********************************** 

 
ลําดับ
ที่ 

รายการ จํานวนเงิน 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
5. 
6. 

คาบรรจบหรือเชื่อมทอเมนเอกจายน้ําประปา 
คาคํารอง 
เงินประกนัการใชน้ํา 
(จายคนืเมื่อผูใชน้ําเลิกใชน้ําจากการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง) 
คาเชามาตรวัดน้ํา (คาบํารุงรักษามาตรวดัน้าํ) ตอเดือน 
อัตราคาน้ําประปา / หนวย 
เงินภาษีมูลคาเพิ่ม(ตามกฎหมายกําหนด) 
 

300 บาท 
200 บาท 
100 บาท 

 
5 – 10 บาท 

3.50 – 5 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
เร่ือง ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลยางมวง วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข 

ในการใชน้ําประปาและอัตราคาบริการ พ.ศ.2546 
------------------------------------------------------ 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 แหงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางมวง เร่ือง การ
ดําเนินกิจการประปา วาดวยการจัดสง การจําหนาย และการใชน้ําประปา พ.ศ.2544 นายกองคการบริหารสวน
ตําบลยางมวงจึงวางระเบียบไวระเบียบดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลยางมวง วาดวยหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขการใชน้ําประปาและอัตราคาบริการ พ.ศ.2546” 
  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่.............เดือน..........................พ.ศ..........เปนตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลิก บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติ เร่ือง การดําเนินกิจการประปาวาดวย
การจัดจําหนาย และการใชน้ําประปา พ.ศ.2544 และใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ 4 ในระเบียบนี้ “คาใชจายในการติดตั้งประปา” หมายความวา เงินหรือคาธรรมเนียมอื่น
ใดที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงเรียกเก็บจากผูขอใชน้ํา รวมทั้ง คาบริการและคาตอทอ 
รวมทั้งคาจัดซอมถนน ทางเทา ทางระบายน้ํา เงินประกันการใชน้ําและคาธรรมเนียมอื่น ๆ  
  ขอ 5 การขอติดตั้งประปา 
       5.1 ผูขอรับใชน้ําจะตองนําสําเนาทะเบียนบานที่ประสงคขอขอใชน้ําพรอมกับสําเนาบัตร
ประจําตัวตามกฎหมายมาใชประกอบหลักฐาน ในกรณีผูขอรับใชน้ํายังมิไดแจงยายเขามาอยู ณ อาคารที่
ประสงคจะขอใชน้ํา ใหนําสําเนาทะเบียนบานที่มีช่ือผูขอรับใชน้ํามาประกอบหลักฐานอีกฉบับดวย 
       5.2 สําหรับสถานที่ราชการ โรงเรียนรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ บานพักทางราชการ วัด และ
สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาตาง ๆ ที่ไดจดทะเบียนมีใบอนุญาตแลวจะตองใหหัวหนาสวนราชการองคการ
หรือผูมีอํานาจตามกฎหมายเปนผูลงนามยื่นความประสงคขอรับการใชน้ํา และเปนคูสัญญาการใชน้ํากับการ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
       5.3 บริษัท หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ธนาคารพาณิชย โรงเรียน
เอกชนที่มีความประสงคใชน้ําประปาในนามบริษัท หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ธนาคาร
พาณิชย โรงเรียนเอกชน ตองใหผูจัดการหรือหางหุนสวนผูจัดการ หรือกรรมการผูจัดการ หรือเจาของผูมี
อํานาจตามกฎหมายเปนผูยื่นความประสงคขอรับการใชน้ําและเปนคูสัญญาการใชน้ํากับการประปาองคการ
บริหารสวนตําบลยางมวง โดยนําหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมกับหลักฐานตาม ขอ 5.1 มา
แสดง 



  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเจาของบาน หัวหนาสวนราชการองคการ ผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการ หรือกรรมการผูจัดการ หรือเจาของบริษัท หางราน ฯลฯ ไมสามารถจะยื่นเรื่องราว หรือเปน
คูสัญญาการใชน้ําประปากับองคการบริหารสวนตําบลยางมวงดวยตนเอง ใหทีหนังสือมอบอํานาจตาม
กฎหมาย 
  ขอ 6 รายละเอียดคาใชจายในการขอใชน้ําประปา ในกรณีติดตั้งทอประปาในอาคารไว
เรียบรอยแลวมีดังนี้ 
       6.1 คาสํารวจ 200 บาท 
       6.2 คาแรงงานติดตั้งมาตรวัดน้ํา คิดตามขนาดมาตรดังนี้ 

Ø   ½” – 2 “  ราคา   200  บาท 
Ø      3”   ราคา   500  บาท 
Ø   4”   ราคา   800  บาท 

       6.3 คาตรวจกอก จุดแรกคิด 30 บาท จุดตอไปคิดจุดละ 20 บาท (เครื่องสุขภัณฑ อางลาง
หนา ชักโครก ทอน้ําชําระลางที่ถายปสสาวะ ฝกบัว และอื่น ๆ ที่ตัดทอแยกเพื่อนําน้ําไปใชคิดที่ละ 1 จุด) 
       6.4 คาขุดถนนลาดยาง เมตรละ 150 บาท 
       6.5 คาขุดถนนคอนกรีต เมตรละ 400 บาท 
       6.6 คาธรรมเนียมบรรจบทอเมนคิดตามขนาดทอ ดังนี้ 
ขนาดทอที่เจาะ 
ประสาน, วางทอ 

คาธรรมเนียมเจาะทอ, บรรจบทอ (บาท) 
ขนาดทอเมน 

Ø 2” Ø 3” Ø 4” Ø 6” Ø 8” 
Ø ½” – 1 ½” 
Ø 2” 
Ø 3” 
Ø 4” 

300 
300 

- 
- 

300 
300 
400 

- 
 

300 
300 
600 
600 

 

400 
500 

1,500 
2,000 

600 
1,000 
2,000 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       6.7 คามาตรวัดน้ํา คิดตามขนาดมาตร ดังนี้ 
   มาตรวัดน้ํา   Ø ½” เครื่องละ      900  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø ¾” เครื่องละ   1,200  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø 1” เครื่องละ   1,800  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø 1 ½” เครื่องละ   3,500  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø 2” เครื่องละ   8,000  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø 2½” เครื่องละ 10,000  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø 3” เครื่องละ 12,000  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø 4” เครื่องละ 16,000  บาท 
       6.8 คามาตรวัดน้ํา คิดตามขนาดมาตรดังนี้ 
   มาตรวัดน้ํา   Ø ½” คิดคาประกันมาตรละ      300  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø ¾” คิดคาประกันมาตรละ      500  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø 1” คิดคาประกันมาตรละ      700  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø 1 ½” คิดคาประกันมาตรละ   1,500  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø 2” คิดคาประกันมาตรละ   3,000  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø 3” คิดคาประกันมาตรละ   5,000  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø 4” คิดคาประกันมาตรละ   7,000  บาท 
     6.9 คาซอมบาทวิถี ถนนทางเทา และรางระบายน้ํา คิดคาใชจายตามที่องคการบริหารสวน
ตําบลยางมวงเรียกเก็บ 
     6.10 คาทอและอุปกรณที่ตองใช การประปาจะจําหนายให หรือผูขอรับใชน้ําจัดหามาตาม
รายการที่ประปาแจงใหทราบ 
  ขอ 7 การติดตั้งประปาเพื่อการใชน้ําชั่วคราว กําหนดใหติดตั้งมาตรวัดน้ําไดขนาดไมเกินคิด
คาธรรมเนียม ดังนี้ 
     7.1 เงินประกันการใชน้ําชั่วคราว คิดตามขนาดมาตรดังนี้ 
   มาตรวัดน้ํา   Ø ½” คิดคาประกันมาตรละ      1,500  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø ¾” คิดคาประกันมาตรละ      2,000  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø 1” คิดคาประกันมาตรละ      2,500  บาท 
     7.2 คาเชามาตร คิดตามขนาดมาตรดังนี้ (เฉพาะกรณีใชในงานกอสราง) 
   มาตรวัดน้ํา   Ø ½” คิดคาประกันมาตรละ      1,500  บาท 
   มาตรวัดน้ํา   Ø ¾”- 1” คิดคาประกันมาตรละ      2,000  บาท 
     7.3 คาน้ําประปา ลูกบาศกเมตรละ 6 บาท 

ขอ  8  คารักษามาตรวัดน้ํา  ใหเรียกเก็บจากผูใชน้ํารายเดือน ๆ ละ 10  บาท 



  ขอ  9  คาธรรมเนียมการสํารวจทําประมาณการเพื่อวางและบรรจบทอเมนน้ําประปา  เขา
หมูบานจัดสรร  อาคารพาณิชย ทาวนเฮาสคิดรายละ  500  บาท 
  ขอ  10  การวางทอเมนตองอยูภายใตการควบคุมมาตรฐานของการประปาองคการบริหาร
สวนตําบลยางมวง ในกรณีผูขอรับการใชน้ํา  วางทอเมนนอกอาคารไวแลวตองชําระคาตรวจเสนทอ  ดังนี้ 
    Ø ½” - Ø 2½”  เมตรละ    5    บาท 
   Ø 3”   เมตรละ    15  บาท 
   Ø 4”   เมตรละ    20  บาท 
   Ø เกินกวา 4”  เมตรละ    25  บาท 
  ขอ  11  อัตราคาน้ําประปา  คิดคาน้ําประปาจากผูใชน้ําในอัตราหนวยละ  4  บาท 
  ขอ  12  คาน้ําประปามาตรวัดน้ําชํารุด  ใหถัวเฉลี่ยโดยนับจากเดือนกอนเสียยอนหลังขึ้นไป
สามเดือน  เดือนที่เสียไมนับ  หารดวยสามจะเปนจํานวนน้ําที่ถัวเฉลี่ยในเดือนที่มาตรวัดน้ําเสีย และเดือนตอ ๆ 
ไป  ในกรณีคาน้ําประปาถัวเฉลี่ยต่ํากวาอัตราคาน้ําขั้นต่ํา  ใหคิดราคาเทากับอัตราคาน้ําประปาขั้นต่ํา 
  ขอ 13  การงดขอใชน้ําประปาเปนการชั่วคราว  การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง
จะถอดมาตรวัดน้ําไปเก็บรักษาไวที่ทําการประปา  โดยคิดคาธรรมเนียมงดใชน้ําชั่วคราวสําหรับถอดมาตรวัด
น้ําเพื่อเก็บรักษารวมทั้งการติดตั้งใหม  คร้ังละ  100  บาท  และรับฝากมาตรวัดน้ํา  เดือนละ  20บาท  โดยการ
ฝากมาตรวัดน้ําไดไมเกินครั้งละไมเกิน  1  ป 
  ขอ 14  การขอยายสถานที่ใชน้ําจากสถานที่ตั้งเดิมไปติดตั้ง  ณ  สถานที่แหงใหม  ใหคิดวา
คาใชจายตาง ๆ  เชนเดี่ยวกับการติดตั้งประปา  ยกเวนคามาตรวัดน้ําและเงินประกันการใชน้ํา 
  ขอ  15 การโอนสิทธิ์การใชน้ําประปา  ในกรณีผูใชน้ํามีความประสงคขอโอนสิทธิ์การใชน้ํา
ใหบุคคลอื่น  ใหยื่นคํารองตามแบบฟอรมการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง  โดยนําใบเสร็จรับเงิน
คาน้ําประปาและหลักฐานอื่น ๆ  ตามขอ 5  มาใชประกอบหลักฐานและระหวางการโอนสิทธิ์จะตองไมมีค้ํา
ประปาคางชําระ  คิดคาธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การใชน้ํา  จํานวน 100 บาท 
  ขอ  16 การงดจายน้ําประปา  กรณีผูน้ําประปามีหนี้คางชําระ  การประปาองคการบริหารสวน
ตําบลยางมวงจําทําการงดจายน้ําถาผูใชน้ําคางชําระประปาเกินกําหนดเวลาในหนังสือเตือนแจงหนี้  และผูใช
น้ําจะขอใหการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงทําการจายน้ําใชใหมได  ตอเมื่อไดชําระหนี้คา
น้ําประปาที่คางชําระทั้งหมดเรียบรอยแลวเทานั้น ถาผูใชน้ําชําระหนี้สินทั้งหมดภายใน 30  นาที  นับแตวันถูก
งดจายน้ํา  การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมบรรจบมาตราวัดน้ํา  100 
บาท  และหากผูขอใชน้ําชําระหนี้สินทั้งหมดที่คางอยูภายหลังจาก  180  วัน  นับแตวันที่ถูกงดจายน้ํา  การ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงจะเรียกเก็บคาใชจายเหมือนผูใชน้ํารายใหมทุกประการ 

 ขอ 17  กรณีผูใชน้ําประปาสงสัยวามาตรวัดน้ําอาจวัดน้ําคลาดเคลื่อน  และไดยื่นเรื่องราวให
การประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวงไปตรวจสอบ  เมื่อการประปาองคการบริหารสวนตําบลยางมวง
ตรวจสอบแลวปรากฏวามาตรวัดน้ําอยูในสภาพใชงานไดดี  ผูใชน้ําจะตองเสียคาตรวจสอบครั้งละ  50  บาท 



 ขอ 18  การดูแลรักษาตราผนึกที่มาตรวัดน้ํา  ผูใชจะตองไมกระทําหรือยินยอมใหผูอ่ืนทําลาย
ผนึกที่มาตรวัดวัดน้ํา  รวมทั้งลวดที่ใชรอยตราผนึกขาดไป  มิฉะนั้นจะถูกปรับครั้งละ  500  บาท 

 ขอ  19  การลักน้ําใชโดยไมผานมาตรวัดน้ํา  ในกรณีที่ผูใชน้ําหรือผูหนึ่งผูใดจงใจกระทํา
หรือบังอาจกระทําใหมาตรวัดน้ําชํารุดเสียหาย เพื่อมิใชสามารถวัดน้ําที่ไดใชน้ําหรือส้ินเปลืองไปไดอยาง
ถูกตองหรือลักน้ําใชโดยไมผานมาตรวัดน้ํา  ถือเปนการกระทําความผิดฐานลักทรัพยของการประปาองคการ
บริหารสวนตําบลยางมวง  จะถูกดําเนินการคดีตามกฎหมายหรือถูกปรับครั้งละไมต่ํากวา 2,000  บาท 

 ขอ  20  ผูขอรับใชน้ํารายใดที่ไดยื่นคํารองขอใชน้ําจาการประปาองคการบริหารสวนตําบล
ยางมวงแลวยังมิไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ในวันที่ระเบียบนี้บังคับ  ใหปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
  ประกาศ ณ  วันที่           เดือน                              พ.ศ.   
 
 
      (  นายเสกสรรค   สุขศรี ) 
                                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลยางมวง 

 
 
 
 
 
 


