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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 
เรื่อง   การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติตําบลยางตลาด  ว่าด้วยการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน  

พ.ศ.  ๒๕๕๖   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๘  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๖  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ข้อ  ๖  ข้อ  ๑๖  ข้อ  ๒๑  วรรคสอง  ข้อ  ๒๒  

และข้อ  ๓๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด  

โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดและนายอําเภอยางตลาด  จึงตราข้อบัญญัติไว้ 

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า  "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด   เรื่ อง 

การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๖" 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด  ตั้งแต่วันที่ 

ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ  ๓  ในข้อบัญญัติ 

“องค์การบริหารส่วนตําบล”  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 

“ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา”  หมายถึง  เงินหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนตําบล

ยางตลาด  เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ําประปารวมทั้งค่ามาตรวัด  ค่าท่อ  อุปกรณ์  ค่าแรง  และค่าดําเนินการ

ติดตั้งประปาจนแล้วเสร็จ  แต่ไม่รวมถึงค่าติดตั้งประปาภายในอาคาร 



 หน้า   ๒๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 

“เจ้าหน้าที่”  หมายถึง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดหรือข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนตําบลยางตลาดตําแหน่งอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

“ผู้ขอใช้น้ํา”  หมายถึง  ผู้ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ําต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

“ผู้ใช้น้ํา”  หมายถึง  ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ใช้น้ําประปาขององค์การ

บริหารส่วนตําบลยางตลาด 

“อุปกรณ์”  หมายถึง  ส่ิงของที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งและจําหน่ายน้ําแก่ผู้ใช้น้ํา 

“มาตรวัดน้ํา”  หมายความว่า  เครื่องวัดปริมาณน้ําที่แสดงว่าผู้ใช้น้ําได้ใช้น้ําไปจํานวนมากน้อย

เท่าใด 

“ประตูน้ํา”  หมายความว่า  เครื่องปิดเปิดน้ําที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าหรือหลังมาตรวดัน้ํา 

“อุปกรณ์ประปา”  หมายความว่า  ท่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการส่งน้ําให้ผู้ใช้น้ํา 

“ท่อเมนจ่ายน้ํา”  หมายความว่า  ท่อเมนจ่ายน้ําที่องค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดวางผ่าน

หน้าบ้านผู้ใช้น้ํา 

“ท่อภายนอก”  หมายความว่า  ท่อที่ต่อจากท่อเมนถึงมาตรวัดน้ําของผู้ใช้น้ํา 

“ท่อภายใน”  หมายความว่า  ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ําเข้าไปภายในบ้านของผู้ใช้น้ํา 

“การงดจ่ายน้ํา”  หมายถึง  การที่การประปา  องค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดงดจัดส่งหรือ

จําหน่ายน้ําให้แก่ผู้ใช้น้ําเพื่อวัดปริมาณน้ํา 

“มาตรวัดน้ํา”  หมายถึง  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่การประปา  องค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด

ได้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ําเพื่อวัดปริมาณน้ํา 

“เครื่องก้ันน้ํา”  หมายถึง  ประตูน้ําที่ติดตั้งอยู่หน้ามาตรวัดน้ํา  ซ่ึงใช้สําหรับปิดและเปิดน้ํา 

“ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ํา”  หมายถึง  สถานที่ที่การประปา  องค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด  

กําหนดให้ติดตั้งมาตรวัดน้ําและเครื่องก้ันน้ํา 

“ท่อภายใน”  หมายถึง  ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ําเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ําหรืออาคารของ

ผู้ใช้น้ํา 
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“ท่อภายนอก”  หมายถึง  ท่อที่ต่อจากท่อจ่ายน้ําของการประปา  องค์การบริหารส่วนตําบล 

ยางตลาดไปเช่ือมกับมาตรวัดน้ํา 

“ค่าบริหารทั่วไป”  หมายถึง  ค่าบริการในการบํารุงรักษาซ่อมแซม  หรือเปล่ียนมาตรวัดน้ํา   

ท่อภายนอก  และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

ข้อ  ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  และ 

ให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอ่ืนใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 

ข้อ  ๕  ให้มีคณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดโดยมีองค์ประกอบของ

คณะกรรมการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด เป็นประธานกรรมการ 

(๒)  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด เป็นกรรมการ 

(๔)  ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนสองคน เป็นกรรมการ 

(๕)  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

ให้คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดมีหน้าที่ในการกําหนดค่าใช้จ่าย 

ในการติดตั้งประปา  อัตราค่าน้ําประปา  รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ําตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้  

และในกรณีที่มีความจําเป็นคณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดอาจแก้ไขเปล่ียนแปลง 

อัตราหรือกําหนดค่าใช้จ่ายอ่ืนเพิ่มเติมได้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

หมวด  ๒ 

การขอใช้น้ําประปา 

ข้อ  ๖  ผู้ขอใช้น้ํายื่นแบบคําขออนุญาตใช้น้ําประปาได้  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลในวัน 

และเวลาราชการ  โดยกรอกแบบคําขอให้ถูกต้อง  แล้วยื่นแบบคําขอพร้อมหลักฐานดังนี้ 
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(๑)  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ  หรือบัตรประจําตัวพนักงานองค์การ

ของรัฐ  พร้อมสําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(๒)  สําเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปา  โดยผู้ขอต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นด้วยหรือ

เอกสารการขอเลขที่บ้าน  หรือหนังสือสัญญาซ้ือขายบ้าน/อาคาร  หรือหนังสือสัญญาเช่าอาคารหรือ

หนังสือสัญญาเช่าสถานที่อย่างใดอย่างหนึ่ง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(๓)  ในกรณีที่การวางท่อน้ําต้องผ่านที่ดินของผู้อ่ืนจะต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน 

พร้อมเอกสารตาม  (๑)  (๒)  ของเจ้าของที่ดินยื่นพร้อมคําร้อง  ผู้ขอใช้น้ําที่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

และองค์กรอ่ืนๆ  ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ  องค์การ  หรือผู้มีอํานาจ

ตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคําขอใช้น้ําประปาและสัญญาการใช้น้ําประปากับองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล 

ผู้ขอใช้น้ําประปาที่เป็นนิติบุคคลอ่ืนๆ  ให้ผู้จัดการหรือเจ้าของผู้มีอํานาจตามกฎหมายเป็น 

ผู้ลงนามในแบบคําขอใช้น้ําประปาและสัญญาการใช้น้ําประปากับองค์การบริหารส่วนตําบล   

ข้อ  ๗  เม่ือผู้ขอใช้น้ํายื่นคําขอใช้น้ําประปาตามแบบฟอร์มคําร้อง  และชําระเงินมัดจําในการติดตั้ง

วางท่อประปาตามอัตราค่าธรรมเนียมแล้ว  เจ้าหน้าที่จึงออกใบเสร็จรับเงินให้  หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ 

จะเดินทางไปสํารวจสถานที่และจัดทําแบบแปลนแผนผังหรือพิมพ์เขียวพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย   

และจะแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ําทราบโดยเร็วที่สุด   

ข้อ  ๘  เม่ือผู้ขอใช้น้ําประปาได้รับแจ้งประมาณการค่าติดตั้งประปาแล้วจะต้องนําเงินมาชําระ

ภายใน  ๑๕  วัน  และเม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินแล้วจะดําเนินการติดตั้งประปาและ 

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ําประปาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

หากไม่ดําเนินการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  จะริบเงินมัดจําและถือว่าผู้ขอใช้น้ําประปาสละสิทธิ์

การขอใช้น้ําประปาครั้งนี้ 

ผู้ขอใช้น้ําประปาที่ยื่นคําร้องและชําระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาไว้แล้ว  ภายหลังปฏิเสธไม่ให้

องค์การบริหารส่วนตําบลวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ําภายในเวลาที่กําหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์การใช้น้ํา 

และองค์การบริหารส่วนตําบลจะคืนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาที่ได้ชําระไว้  โดยหักค่าใช้จ่ายใน 

การดําเนินการในอัตราร้อยละ  ๒๐  ของเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ชําระไว้แล้ว 
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ข้อ  ๙  ผู้ขอใช้น้ําประปาต้องชําระค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ําประปาตามอัตราที่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลกําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๐  ผู้ใช้น้ําประปาต้องชําระค่ามัดจําการใช้น้ําประปาในวันที่ขออนุญาตเพื่อนําไปใช้ใน 

การสํารวจสถานที่และประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง  เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับค่าแรงงาน

และค่าอุปกรณ์ในการติดตั้งประปาแล้วจะคืนค่ามัดจําทันทีโดยได้หักคืนในประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะ

ชําระเงินไว้แล้ว 

ข้อ  ๑๑  องค์การบริหารส่วนตําบลเรียกเก็บค่าประกันการใช้น้ําตามขนาดมาตรวัดน้ําเพื่อเป็น

หลักประกันในการชําระค่าน้ําประปาแต่ละเดือน  ผู้ใช้น้ําจะได้รับค่าประกันคืนเต็มจํานวนเม่ือยกเลิก 

การใช้น้ําและไม่มีหนี้ค้างชําระค่าน้ําประปา 

ผู้ขอใช้น้ําประเภทหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์การอ่ืนที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว 

จะได้รับการยกเว้นค่าประกัน 

ข้อ  ๑๒  ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์  อันได้แก่  ค่าแรงงาน  มาตรวัดน้ํา  ท่อประปาและอุปกรณ์

อ่ืน ๆ  ที่ใช้ในการติดตั้ง  นับจากมาตรวัดน้ําถึงจุดประสานท่อ  ซ่ึงไม่รวมท่อและอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ํา 

ที่ผู้ใช้น้ําต้องดําเนินการเอง  การติดตั้งมาตรวัดน้ําไม่เกินเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓/๔  นิ้วและมีระยะห่างจาก

ท่อเมนจ่ายน้ําไม่เกิน  ๑๐  เมตร  จะใช้ราคาเหมาจ่ายซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

ข้อ  ๑๓  การติดตั้งอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ํา 

(๑)  อุปกรณ์ในการติดตั้งผู้ขอใช้น้ําประปาจะต้องดําเนินการเองทั้งหมด 

(๒)  การติดตั้งอุปกรณ์ต้องเป็นตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดและผู้ขอใช้

น้ําประปาจะต้องติดตั้งเองหรือให้องค์การบริหารส่วนตําบลติดตั้งส่วนหลังมาตรวัดน้ําโดยชําระค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยก็ได้ 

(๓)  หากจําเป็นต้องขุดผ่านบาทวิถี  ถนน  ท่อหรือรางระบายน้ํา  ผู้ขอใช้น้ําประปาต้องติดต่อ 

ขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้วนําใบอนุญาตนั้นมอบให้องค์การ

บริหารส่วนตําบล  ทั้งนี้ผู้ขอใช้น้ําประปาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด 



 หน้า   ๒๓๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมวด  ๓ 

การคิดเงินค่าน้ําประปา 

ข้อ  ๑๔  เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําให้แก่ผู้ขอใช้น้ําประปา

แล้วทําการอ่านมาตรวัดน้ําของผู้ใช้น้ําในเดือนถัดไปที่ตรงกับวันที่ได้ติดตั้งมาตรวัดน้ําเพื่อออกใบเสร็จ 

รับเงินค่าน้ําประปา  โดยถือว่าเป็นค่าน้ําประปาประจําเดือนนั้น 

องค์การบริหารส่วนตําบลอาจปรับระบบการอ่านมาตรวัดน้ํารายใหม่ให้สอดคล้องกับระบบ 

การอ่านมาตรในแต่ละชุมชนก็ได้ 

ในกรณีก่อให้เกิดความสงสัยในเรื่องการอ่านมาตรน้ําหรือการจดหน่วยมาตรน้ําไม่ตรงตามความจริง  

สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากพนักงานอ่านมาตรน้ําหรือที่องค์การบริหารส่วนตําบล 

ข้อ  ๑๕  การคิดราคาค่าน้ําประปาในใบเสร็จรับเงินแต่ละเดือนจะคิดคํานวณจากปริมาณ 

การใช้น้ําของผู้ใช้น้ําแต่ละรายที่อ่านจากมาตรวัด  แล้วคูณด้วยอัตราค่าน้ําประปาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ค่าน้ํา

ที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าน้ําประปาขั้นต่ําของผู้ใช้น้ําแต่ละประเภทใบเสร็จค่าน้ําที่ใช้  ค่าบริการทั่วไป

และค่าใช้จ่ายอ่ืน  (ถ้ามี) 

ข้อ  ๑๖  ผู้ใช้น้ําต้องชําระค่าบริการทั่วไปเป็นรายเดือน  ตามขนาดของมาตรวัดน้ําเพื่อใช้ใน 

การบํารุงรักษาเส้นท่อและมาตรวัดน้ําให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  ยกเว้นท่อส่งน้ําภายในบ้าน 

ข้อ  ๑๗  ผู้ใช้น้ําต้องชําระเงินค่าน้ําประปาหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน  (ถ้ามี)  เม่ือเจ้าหน้าที่นําใบเสร็จ 

รับเงินหรือใบแจ้งหนี้มาขอเก็บเงิน  ถ้าไม่มีการชําระค่าน้ําประปาให้ผู้ใช้น้ํานําเงินไปชําระที่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลภายใน  ๑๕  วัน 

ข้อ  ๑๘  ถ้ามาตรวัดน้ําชํารุดหรือโดยเหตุอ่ืนใดซ่ึงจะทราบจํานวนน้ําที่ใช้ไปแล้วนั้นไม่ได้องค์การ

บริหารส่วนตําบลจะคิดคํานวณน้ําที่ใช้นั้นจากจํานวนที่ ผู้ใช้น้ําได้ใช้ไปเดือนที่แล้วหรือคิดโดยเฉล่ีย   

๓  เดือนก่อนที่ได้ใช้น้ําแล้วก็ได้  ถ้ามาตรวัดน้ําเสียในเดือนที่เริ่มใช้น้ํานั้นจะคํานวณน้ําที่ใช้นั้นตามจํานวน

ที่ได้ใช้ภายหลังเม่ือเปล่ียนมาตรวัดน้ําใหม่แล้ว 



 หน้า   ๒๓๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมวด  ๔ 

กําหนดโทษและข้อห้าม 

ข้อ  ๑๙  องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจงดจ่ายน้ําประปาให้แก่ผู้ใช้น้ําประปา  เม่ือผู้ใช้

น้ําประปาไม่ปฏิบัติหรือกระทําการอ่ืนใดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑)  ผู้ใช้น้ําประปาผิดนัดการชําระเงินค่าน้ําหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าแล้ว  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน 

(๒)  ยินยอมให้ผู้อ่ืนต่อน้ําประปาไปใช้ในสถานที่อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล 

(๓)  การกระทําใดๆ  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับความเสียหาย  หรือไม่ยอมชําระค่าเบ้ียปรับ

หรือค่าเสียหายตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลขอเรียกเก็บเม่ือถูกงดจ่ายน้ําประปาและองค์การบริหาร

ส่วนตําบลยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา  หากผู้ใช้น้ํานําเงินมาชําระหนี้ค่าน้ําที่ค้างชําระทั้งหมดภายใน  ๖  เดือน

นับตั้งแต่วันที่งดจ่ายน้ํา  องค์การบริหารส่วนตําบลจะทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําให้ใช้ตามเดิม  ทั้งนี้  ผู้ใช้น้ํา

จะต้องชําระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ําตามอัตราที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  แต่ถ้าพ้นกําหนด  

๖  เดือน  นับแต่วันที่งดจ่ายน้ํา  ผู้ใช้น้ําต้องชําระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาเช่นเดียวกับผู้ขอใช้น้ํารายใหม่  

หากยังมีค่าที่ค้างชําระก็จะต้องจ่ายทั้งหมดก่อนด้วย 

ข้อ  ๒๐  กรณีผู้ใช้น้ําถูกงดจ่ายน้ําประปา  (ตัดมาตร)  แล้วมีความประสงค์จะเปิดใช้น้ําต่อไปอีก

ให้ยื่นคําร้องขอบรรจบมาตรวัดน้ําและชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 

ข้อ  ๒๑  ถ้าหากท่อส่งน้ําภายในสถานที่ของผู้ใช้น้ําเกิดชํารุด  รั่วไหลขึ้นภายนอกก่อนเข้ามาตร

วัดน้ํา  ผู้ใช้น้ําจะต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลโดยเร็ว  เพื่อที่จะทําการซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อย  

มิฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลจะคิดค่าเสียหายสําหรับน้ํารั่วไหลไปตามข้อ  ๒๒  และหากรั่วไหล 

นอกมาตรวัดน้ําจนถึงอาคารของผู้ใช้น้ํา  ผู้ใช้น้ําจะต้องชําระค่าน้ําตามเลขหน่วยน้ําที่แสดงในมาตรวัดน้ํา

และหักลดหย่อนให้ไม่ได้ 

ข้อ  ๒๒  ถ้าหากความสูญเสียอันเกิดจากการรั่วไหลตามข้อ  ๒๑  หรือเกิดจากการต่อท่อลักใช้น้ํา 

โดยไม่ผ่านมาตรวดัน้ํา  หรือมีการใช้น้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต  ให้คิดตามขนาดท่อ  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ท่อขนาดเส้นผ่าเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑/๒  นิ้ว คิดวันละ  ๑๐  ลูกบาศก์เมตร 



 หน้า   ๒๓๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒)  ท่อขนาดเส้นผ่าเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓/๔  นิ้ว คิดวันละ  ๑๕  ลูกบาศก์เมตร 

(๓)  ท่อขนาดเส้นผ่าเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑  นิ้ว คิดวันละ  ๒๕  ลูกบาศก์เมตร 

(๔)  ท่อขนาดเส้นผ่าเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๕-๒  นิ้ว คิดวันละ  ๑๐๐  ลูกบาศก์เมตร 

(๕)  ท่อขนาดเส้นผ่าเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓  นิ้ว คิดวันละ  ๓๐๐  ลูกบาศก์เมตร 

หากผู้ใช้น้ํามีเจตนาใช้น้ําโดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ําและโดยใช้น้ําไม่ได้รับอนุญาตให้คิดค่าน้ําที่สูญเสีย

ไปเป็นสองเท่าและเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากส่วนอ่ืนๆ  อีกต่างหากตามควรแก่กรณีและจะต้อง 

ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย 

การกระทําดังต่อไปนี้  เช่น  การต่อท่อประปาตรงโดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ํา  การลักใช้น้ําตลอดจน

การกระทําใดๆ  ที่ทําให้มาตรวัดน้ําวัดค่าผิดไปจากการใช้น้ําประปาจริงๆ  เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย

เท่ากับเป็นการลักทรัพย์และทําให้เสียทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ  

ผู้กระทําการละเมิดจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

ข้อ  ๒๓  ผู้ใชน้้ําจะต้องไม่กระทําการซ่อมแซม  แก้ไข  ดัดแปลง  หรือกระทําอย่างหนึ่งอย่างใด

กับมาตรวัดน้ํา  ประตูน้ํา  (วาล์ว)  หรือท่ออุปกรณ์นอกมาตรวัดน้ํา  และห้ามติดตั้งป้ัมน้ําสูบน้ําโดยตรง

จากเส้นท่อ 

ข้อ  ๒๔  กรณีที่ลวดหรือวัตถุใดๆ  ที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้ทําการตีตราผนึกไว้ที่ตัวมาตร

วัดน้ําหรือประตูน้ํา  เกิดชํารุดเสียหายหรือสูญหายไป  รวมทั้งตัวมาตรวัดน้ํา  ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะจงใจ

หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใดก็ตาม  ผู้ใช้น้ําจะต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบโดยเร็วที่สุด  

อย่างช้าไม่เกิน  ๓  วัน 

ข้อ  ๒๕  บรรดาท่อเมนประปา  ท่อภายนอก  รวมถึงมาตรวัดน้ําที่เป็นทรัพย์สินของการประปา

องค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ใดหรือสัตว์เล้ียงของผู้ใดกระทําให้เกิดการชํารุดเสียหาย  ผู้นั้นจะต้องรับผิด

ชดใช้ค่าเสียหายสําหรับการนั้น 

ข้อ  ๒๖  ผู้ใช้น้ําจะต้องชําระค่าน้ํา  ค่าบริการอ่ืนๆ  และค่าเสียหายทันทีที่เจ้าหน้าที่ได้นํา

ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ขอเก็บเงิน  มิฉะนั้นผู้ใช้น้ําจะต้องนําเงินไปชําระที่องค์การบริหารส่วนตําบล  

ภายในเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือเตือน  หากพ้นกําหนดผู้ใช้น้ํายังยังไม่ไปชําระองค์การบริหารส่วนตําบล

จะงดจ่ายน้ํา  (ตัดมาตรวัดน้ํา) 



 หน้า   ๒๓๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

การชําระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดๆ  ผู้ใช้น้ําจะต้องขอรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน 

ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

ข้อ  ๒๗  ห้ามมิให้กลุ่มบุคคลใดทําการดัดแปลงหรือแก้ไขมาตรวัดน้ําหรืออุปกรณ์ประกอบ 

ข้อ  ๒๘  หากผู้ใช้น้ํากระทําการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้หรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําส่ังโดยชอบ

ของเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไวซ่ึ้งสิทธิ์ที่จะงดจ่ายน้ําให้แก่ผู้นั้น 

ถ้าเหตุตามความในวรรคหนึ่งเกิดจากการกระทําของผู้ใช้น้ําตามข้อ  ๓๙  องค์การบริหารส่วนตําบล 

จะต้องตัดสิทธิ์การเป็นผู้ใช้น้ําโดยงดเว้นการเก็บค่าน้ําประปาของผู้นั้น 

 

หมวด  ๕ 

มาตรวัดน้ําและการยกเลิกการใช้น้ําประปา 

ข้อ  ๒๙  หากผู้ใช้น้ําคาดว่าจะไม่ใช้ประปาเป็นระยะเวลานานติดต่อกันตั้งแต่  ๑  ปีขึ้นไปให้ยื่น

คําร้องขอฝากมาตรวัดน้ํากับองค์การบริหารส่วนตําบล  โดยยื่นหลักฐานดังนี้ 

(๑)  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือบัตรประจําตัวพนักงานของ

องค์การของรัฐ 

(๒)  ใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปาเดือนสุดท้าย 

(๓)  ชําระค่าธรรมเนียมฝากมาตรตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 

การฝากมาตรวัดน้ําสามารถกระทําต่อเนื่องได้ไม่เกิน  ๒  ครั้ง  ครั้งละไม่เกิน  ๑  ปี  หากเกิน

กําหนดจะถูกระงับสิทธิ์การใช้น้ํา  และเม่ือครบ  ๑  ปี  ต้องยื่นคําร้องขอฝากมาตรวัดน้ําต่อไป  ภายใน  

๓๐  วัน  นับแต่วันครบกําหนด  ทั้งนี้  ผู้ใช้น้ําจะต้องชําระเงินค่าน้ําในส่วนที่ใช้ก่อนการฝากมาตรวัดน้ํา  

และหากต้องการเปิดใช้น้ําอีกก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการบรรจบมาตรอีกครั้งด้วย 

ข้อ  ๓๐  หากผู้ใช้น้ําสงสัยว่ามาตรวัดน้ําคลาดเคล่ือนสามารถยื่นคําร้องเพื่อขอให้ตรวจสอบ

มาตรวัดน้ําที่ใช้อยู่  และหากพบว่ามีการคลาดเคล่ือน  องค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการซ่อมหรือ

เปล่ียนให้ใหม่  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  แต่หากปรากฏว่ามาตรวัดน้ําอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  ผู้ใช้น้ํา

ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการบรรจบมาตรตามอัตราที่กําหนด 



 หน้า   ๒๓๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ  ๓๑  การขอเปล่ียนขนาดมาตรวัดน้ําผู้ขอใช้น้ําต้องนําหลักฐานไปแสดง  ดังนี้ 

(๑)  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือบัตรประจําตัวพนักงานองค์การ

ของรัฐ  พร้อมสําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(๒)  ใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปาเดือนสุดท้ายหรือสําเนา  (ถ้ามี) 

(๓)  ใบเสร็จค่าประกันของการใช้น้ํา  (ถ้ามี) 

ในการลดหรือเพิ่มขนาดมาตรวัดน้ํา  ตามที่ผู้ขอใช้น้ําร้องขอ  ผู้ใช้น้ําต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม

ต่างๆ  เช่นเดียวกับการขอใช้น้ําประปาในครั้งแรก  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลจะคืนเงินค่าประกัน 

การใช้น้ําที่เรียกเก็บไว้เดิมให้แก่ผู้ขอใช้น้ํา 

ข้อ  ๓๒  หากผู้ใช้น้ําประสงค์จะย้ายสถานที่ใช้น้ําหรือเปล่ียนจุดประสานที่ใช้ท่อจากจุดหนึ่ง 

ไปยังจุดหนึ่งที่ให้บริการ  โดยไม่เปล่ียนขนาดของมาตรวัดน้ํา  จะต้องยื่นคําร้องขอย้ายสถานที่ใช้น้ําที่เรียกเก็บ 

ไว้เดิมให้แก่ผู้ขอใช้น้ํากับองค์การบริหารส่วนตําบล  พร้อมหลักฐานดังนี้ 

(๑)  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือบัตรประจําตัวพนักงานองค์การ

ของรัฐ  พร้อมสําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(๒)  สําเนาทะเบียนบ้านที่จะย้ายสถานที่ใช้น้ํา 

(๓)  ใบเสร็จค่าน้ําประปาเดือนสุดท้ายหรือสําเนา  (ถ้ามี) 

(๔)  ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ํา  (ถ้ามี) 

ข้อ  ๓๓  หากผู้ใช้น้ําเดิมย้ายที่อยู่  ถึงแก่กรรม  หรือประสงค์จะโอนสิทธิ์การใช้น้ําประปาให้ผู้ใช้น้ํา

หรือผู้แทนในกรณีถึงแก่กรรมแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ  และผู้ได้รับโอนมาลงนามในสัญญาใช้

กับองค์การบริหารส่วนตาํบลโดยแสดงหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน 

(๒)  สําเนาทะเบียนบ้านที่ติดตั้งประปาผู้รับโอนที่ผู้รับโอนมีชื่อในสําเนาทะเบียนบ้านหรือ

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ 

(๓)  สําเนาใบมรณะบัตรของผู้ใช้น้ําประปาเดิมในกรณีที่ผู้ขอใช้น้ําประปาเดิมถึงแก่กรรม 

(๔)  สําเนาสัญญาซ้ือขายในกรณีที่มีการซ้ือขายบ้าน 

(๕)  ใบเสร็จค่าน้ําประปาครั้งสุดทา้ยของผู้โอนหรือสําเนา  (ถ้ามี) 



 หน้า   ๒๓๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ  ๓๔  ผู้เข้ามาอยู่ใหม่ในบ้านที่มีการขอใช้น้ําโดยไม่ได้โอนสิทธิ์การใช้น้ําประปาจะต้องแจ้ง

เป็นลายลักษณ์อักษรให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ  หากไม่ดําเนินการจะต้องรับผิดชอบในค่าน้ําประปา 

รอบเดือนปัจจุบันทั้งหนี้ค้างเก่า  (ถ้ามี)  ของผู้ใช้น้ํารายเดิม 

ข้อ  ๓๕  หากผู้ใช้น้ําต้องการยกเลิกการใช้น้ําประปาและเงินประกันคืนให้ยื่นคําร้องต่อองค์การ

บริหารส่วนตําบลโดยแสดงหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือบัตรประจําตัวพนักงาน

องค์การของรัฐของผู้ใช้น้ํา 

(๒)  ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ํา 

(๓)  ใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปาเดือนสุดท้ายหรือสําเนา  (ถ้ามี) 

ผู้ขอใช้น้ําประปาอาจทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนไปทําการแทนได้  โดยต้องมีผู้ลงนามเป็นพยาน  

๒  คน  และปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ผู้รับมอบอํานาจจะต้องนําหลักฐานตาม  (๑) - (๓)  และ

หลักฐานของผู้รับมอบอํานาจไปแสดงต่อองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย 

ข้อ  ๓๖  ผู้ใช้น้ําต้องอํานวยความสะดวกและจัดให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบท่อและ

อุปกรณ์ในเขตสถานที่ได้ทุกเวลา  เม่ือมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้น้ําทราบแล้ว 

ข้อ  ๓๗  องค์การบริหารส่วนตําบลไม่รับรองว่าจะจัดให้มีน้ําใช้ได้ทุกเวลา  และทรงไว้ซ่ึงสิทธิ์ 

ที่จะงดส่งน้ําเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นการชั่วคราวโดไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเม่ือเห็นว่ามีความจําเป็น 

ข้อ  ๓๘  ให้ผู้ใช้น้ําตรวจสอบหนังสือแนะนําตัวเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบมาตรวัดน้ําโดยจด

เลขที่บัตร  ชื่อสกุลไว้ก่อนจะให้เข้าทําการตรวจสอบมาตรวัดน้ําเพื่อป้องกันการกล่าวอ้างเป็นเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตําบลและสะดวกแก่การตรวจสอบ 

 

หมวด  ๖ 

การงดเว้นการเก็บค่าน้ําประปา 

ข้อ  ๓๙  ผู้ใดได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้น้ําโดยงดเว้นการเก็บค่าน้ําประปาโดยเหตุแห่งการอุทิศ

ที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาหรือเหตุอ่ืนใดซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์แก่



 หน้า   ๒๓๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

การบริหารกิจประปา  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดอัตราใช้น้ําสูงสุดที่อนุญาตให้ผู้นั้นใช้น้ําได้ในแต่

ละเดือน   

อัตราการใช้น้ําตามความในวรรคหนึ่งต้องกําหนดให้เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ํา 

ใน  ๑  ครัวเรือน  โดยคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไป 

การใช้น้ําประปาตามความในข้อนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์การใช้น้ําประปาให้ผู้อ่ืนได้ 

ข้อ  ๔๐  หากผู้ใช้น้ํางดเว้นการเก็บค่าน้ําประปาตามข้อ  ๓๙  ใช้น้ําไม่ถึงอัตราสูงสุดที่กําหนดไว้  

องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายคืนตามราคาค่าน้ําประปาที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดในอัตรา 

ร้อยละ  ๕๐  ต่อหน่วยการใช้น้ําของปริมาตรน้ําในส่วนที่เหลือหรือสะสมปริมาตรน้ําไว้ใช้ในรอบเดือนจ่ายไป 

การสะสมปริมาตรน้ําประปาตามความในวรรคหนึ่ง  เม่ือรวมทั้งปีงบประมาณแล้วต้องไม่เกิน   

๓  เท่า  ของอัตราการใช้น้ําสูงสุดที่องค์การบริหารส่วนตําบลอนุญาตให้ใช้ในแต่ละเดือน 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ  ๔๑  บรรดาการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน  เม่ือหมู่บ้านประสงค์จะโอน 

การประปาให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล

ที่มีผู้ใช้น้ําอยู่ก่อนแล้วก่อนวันประกาศใช้ข้อบัญญัติให้บังคบัใช้กับผู้ใช้น้ําโดยถือตามข้อบัญญัตินี้โดยอนุโลม

และให้ผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ  ๖  และยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  

แห่งข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สุขุมวรัชญ์  อัครเศรษฐัง   

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 



 

 

อัตราคาน้ําประปาและคาธรรมเนียมในการใชน้ําประปา 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมูบาน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ลําดับท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

๑ 

 

 

อัตราคาน้ําประปา 

๑.๑ อัตราคาน้ําประปาของผูใชน้ําประปาถาวร 

๑.๒ อัตราคาน้ําประปาของผูใชน้ําประปาชั่วคราว 

 

๕ บาท 

๑๐ บาท 

๒ 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการขอใชน้ําประปา 

๒.๑ คามาตรวัดน้ําและอุปกรณ 

๒.๒ คาติดตั้ง คาถอด หรือคายายมาตรวัด 

 

๘๐๐ บาท 

๒๐๐ บาท 

๓ 

 

 

 

อัตราคาบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา กําหนดตามขนาดของมาตรวัดน้ํา ดังนี้ 

๓.๑ ขนาด ๑/๒ นิ้ว 

๓.๒ ขนาด ๓/๔ นิ้ว 

๓.๓ ขนาด ๑ นิ้ว 

 

๕ บาท 

๑๐ บาท 

๑๕ บาท 

๔ คาปรับกรณีกระทําใหผนึกแตกหรือขาด ๑๐๐ บาท/ครั้ง 

๕ คาธรรมเนียม การโอน ยายท่ีอยู โอนหรือเปลี่ยนชื่อผูใชน้ํา ๒๐ บาท/ครั้ง 

 


