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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 
เร่ือง  การบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  ว่าด้วยการบริหารกิจการ
และการบํารุงรักษาระบบประปา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๘  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๖  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ข้อ  ๖  ข้อ  ๑๖  ข้อ  ๒๑  วรรคสอง  ข้อ  ๒๒  
และข้อ  ๓๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิมโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองสิมและนายอําเภอบรบือ  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้ อ บัญญั ติ นี้ เ รี ย ก ว่ า   “ข้ อ บัญญั ติ อ ง ค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว นตํ า บลหนอ งสิ ม   
เร่ือง  การบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปา  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิมนับแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “องค์การบริหารส่วนตําบล”  หมายความถึง  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 
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  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความถึง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 
  “การประปา”  หมายความถึง  ระบบประปาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 

ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่และรวมถึงกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้ดําเนินการบริหารกิจการไปพลางก่อนจนกว่าหมู่บ้านจะมีความพร้อมในการนํากิจการประปาหมู่บ้าน 
ไปดําเนินการบริหารกิจการเอง   

  “ผู้ใช้น้ําประปา”  หมายความถึง  บุคคลที่ได้ทําสัญญาการใช้น้ําประปาไว้กับองค์การ
บริหารส่วนตําบล  หรือผู้ที่เคยยื่นความประสงค์และทําสัญญาขอใช้น้ําประปาต่อคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไว้ก่อนแล้ว 

  “พนักงานจดมาตรวัดน้ํา  หมายความถึง  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิมให้มีหน้าที่จดมาตรวัดน้ําและเรียกเก็บเงินค่าน้ําประปา  

  “พนักงานผลิตน้ําประปา”  หมายความถึง  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับ
มอบหมายเก่ียวกับการผลิตน้ําประปา  จัดหาน้ําสะอาด  บริการประชาชนผู้ใช้น้ําประปาและตรวจสอบ
ซ่อมแซม  บํารุงรักษาระบบน้ําประปาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

  “การงดจ่ายน้ํา”  หมายความถึง  การท่ีกิจการประปา  งดจัดส่งหรือจําหน่ายน้ํา
ให้แก่ผู้ใช้น้ํา  จะเป็นด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตามที่ผู้ใช้น้ําจะไม่สามารถใช้น้ําได้ต่อไป   

  “มาตรวัดน้ํา”  หมายความถึง  เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่การประปาได้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ํา
เพื่อวัดปริมาณนํ้า 

  “เคร่ืองก้ันน้ํา”  หมายความถึง  ประตูน้ําที่ติดตั้งหน้ามาตรวัดน้ําซึ่งมีไว้สําหรับปิด
และเปิดน้ํา 

  “ท่อภายใน”  หมายความถึง  ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ําเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ํา
หรืออาคารของผู้ใช้น้ํา 

  “ท่อภายนอก”  หมายความถึง  ท่อที่ต่อจากท่อจ่ายน้ําของการประปาไปเชื่อมกับ
มาตรวัดน้ํา 

  “อุปกรณ์การประปา”  หมายความถึง  มาตรวัดน้ํา  ประตูก้ันน้ํา  ท่อประปา
ตลอดจนอุปกรณ์อื่นที่เก่ียวข้อง 

  “จุดติดตั้งมาตรวัดน้ํา”  หมายความถึง  สถานที่ที่ถูกกําหนดเป็นที่ตั้งมาตรวัดน้ํา 
และเครื่องก้ันน้ําเพื่อให้มีการอ่านมาตรน้ําได้อย่างสะดวก 
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  “ค่าประกันการใช้น้ํา”  หมายความถึง  เงินที่การประปาเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดน้ํา
เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระค่าน้ําประปาแต่ละเดือน  โดยผู้ใช้น้ําจะได้รับค่าประกันคืนเต็มจํานวน  
เม่ือยกเลิกการใช้น้ําและไม่มีหนี้ค้างชําระค่าน้ําประปา  เว้นแต่ผู้ขอใช้น้ําประเภทหน่วยงานราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  และองค์การอื่นที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว  ให้ได้รับยกเว้นค่าประกันการใช้น้ํา 

  “ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์”  หมายความถึง  ค่าแรงงาน  มาตรวัดน้ํา  ท่อประปา
และอุปกรณ์อื่น  ๆ  ที่ใช้ในการติดตั้ง  นับจากมาตรวัดน้ําถึงจุดประสานท่อ  ซึ่งไม่รวมท่อและอุปกรณ์ 
หลังมาตรวัดน้ําที่ผู้ขอใช้น้ําต้องดําเนินการเอง   

  “ค่ามัดจํา”  หมายความถึง  เงินที่ผู้ใช้น้ําต้องชําระให้แก่การประปาในวันที่ขอติดตั้ง
เพื่อนําไปใช้ในการสํารวจสถานที่และประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

  “ค่าบริการทั่วไป”  หมายความถึง  เงินที่การประปาเรียกเก็บเป็นรายเดือน   
ตามขนาดมาตรวัดน้ําที่ติดตั้งเพื่อนําไปใช้ในการบํารุงรักษา  ซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา  อุปกรณ์และท่อจ่ายน้ํา
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

  “ค่าน้ําประปา”  หมายถึง  การกําหนดอัตราค่าน้ําขั้นต่ําของผู้ใช้น้ําคิดบนพื้นฐานของ
ความจําเป็นที่ผู้ใช้น้ําต้องการใช้น้ําประปาในแต่ละเดือนตามอัตราที่กําหนดในบัญชีแนบท้าย  ซึ่งอัตรา 
ค่าน้ําขั้นต่ําอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

หมวด  ๒ 
การขอใช้น้ําประปา 

ข้อ ๖ บุคคลดังต่อไปนี้มีอํานาจย่ืนคําขอใช้น้ําประปาต่อองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 
  (๑)  เจ้าของบ้าน  หรือเจ้าของสถานประกอบการ 
  (๒)  ผู้เช่า  หรือผู้ครอบครอง 
  (๓)  ผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล 
บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจมอบอํานาจในการย่ืนคําขอใช้น้ําประปาได้  ทั้งนี้ต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร 
ข้อ ๗ บุคคลใดต้องการใช้น้ําประปาให้ย่ืนคําขอต่อองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม   

ตามแบบคําขอท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  เว้นแต่จะเป็นผู้ใช้น้ําประปาของกิจการประปาหมู่บ้าน   
ซึ่งได้เคยย่ืนคําขอใช้น้ําประปาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไว้แล้ว  
ให้แจ้งขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ําต่อได้โดยไม่ต้องย่ืนคําขอใช้น้ําใหม่ 
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ข้อ ๘ การย่ืนคําขอใช้น้ําประปาตามข้อ  ๖  ให้แนบหลักฐานประกอบคําขอพร้อมชําระ
ค่าธรรมเนียมตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน   
  (๓)  กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย   
  (๔)  หลักฐานการเป็นผู้แทนนิติบุคคล 
  (๕)  หนังสือมอบอํานาจกรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นย่ืนคําขอแทน 
กรณีที่ผู้ขอใช้น้ําเป็นส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือนิติบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาต

แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย  ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี 
เป็นผู้มีอํานาจลงนามในแบบคําขอใช้น้ําประปาและสัญญาการใช้น้ําประปาการมอบอํานาจต้องทําเป็น
หนังสือและมีพยานอย่างน้อยสองคนและปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมีความจําเป็นต้องวางท่อ
ประปาผ่านที่ดินของผู้อื่น  ผู้ขอใช้น้ําต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อแสดงต่อองค์การบริหารสว่นตําบลหนองสิมในวันย่ืนคําขอ 

ข้อ ๙ ผู้ใช้น้ําประปารายใดมีความประสงค์ขอใช้น้ําประปาเป็นการชั่วคราวให้ย่ืนคําขอ 
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการย่ืนขอใช้น้ํากรณีทั่วไป   

หมวด  ๓ 
การยกเลิกการใช้น้ํา 

ข้อ ๑๐ เม่ือผู้ใช้น้ําประปาต้องการยกเลิกการใช้น้ํา  ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อการประปา  
เพื่อขอรับเงินประกันการใช้น้ําคืนเต็มจํานวน  เว้นแต่จะมีหนี้อันเกิดจากการใช้น้ําประปาค้างชําระอยู่ 
ให้หักออกก่อนตามจํานวนที่ค้าง  ส่วนที่เหลือถ้าหากมี  ให้คืนแก่ผู้ใช้น้ํา  ทั้งนี้  ให้นําบัตรประชาชนพร้อมสําเนา
ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ํา  และใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปาครั้งสุดท้ายของผู้โอน  หรือสําเนา  (ถ้ามี)  เป็น
หลักฐานในการรับเงินคืน 

หมวด  ๔ 
การดําเนินการติดตั้ง 

ข้อ ๑๑ การต่อท่อประปาจากท่อจ่ายน้ําของการประปาถึงที่ติดตั้งมาตรวัดน้ํา  รวมทั้งการติดตั้ง
มาตรวัดน้ํา  และเคร่ืองก้ันน้ําตลอดจนอุปกรณ์อื่น  ๆ  พร้อมทั้งการกําหนดขนาดของสิ่งของเหล่านั้น 
ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของการประปาโดยเฉพาะผู้หนึ่งผู้ใดจะกระทําโดยพลการมิได้  บรรดาท่ออุปกรณ์



 หน้า   ๑๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ภายนอกมาตรวัดน้ํา  อุปกรณ์เคร่ืองก้ันน้ํารวมทั้งมาตรวัดน้ําเม่ือได้ติดตั้งแล้วให้ตกเป็นทรัพย์สินของการประปา  
เว้นแต่ท่ออุปกรณ์ภายในมาตรวัดน้ําถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ํา   

ข้อ ๑๒ ในวันที่ขอติดตั้งประปา  เม่ือผู้ขอใช้น้ําได้ชําระค่ามัดจําแก่การประปาตามอัตรา 
ที่กําหนดในบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้แล้ว  ให้การประปามอบหมายเจ้าหน้าที่ออกสํารวจสถานที่และจัดทํา
แบบแปลนแผนผัง  เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ําทราบภายในเจ็ดวัน   

การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งประมาณการค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์  รวมทั้งค่าประกัน
การใช้น้ําตามอัตราที่กําหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้  เว้นแต่การติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาดไม่เกิน
เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๗๕  นิ้ว  และมีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ําประปาไม่เกินย่ีสิบเมตรค่าแรงและค่าอุปกรณ์
ให้ใช้ราคาเหมาจ่ายในอัตราไม่เกินแปดร้อยบาท   

ผู้ขอใช้น้ําซึ่งได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึงต้องชําระค่าใช้จ่ายตามประมาณการภายในสามสิบวัน   
การประปาจึงจะดําเนินการติดตั้งประปาให้  หากไม่ชําระภายในเวลาที่กําหนดให้ถือว่าผู้ใช้น้ําสละสิทธิ์ 
ในการขอใช้น้ําประปาคร้ังนั้น  และการประปามีอํานาจริบเงินมัดจําไว้ได้ทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๓ ผู้ขอใช้น้ําประปาที่ ย่ืนคําร้องและชําระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาแล้วต่อมา  
ปฏิเสธที่จะให้การประปาวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ําภายในเวลาท่ีได้รับแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
ให้ถือว่า  ผู้ขอใช้น้ําสละสิทธิ์การใช้น้ํา  ให้การประปาคืนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาที่ได้ชําระไว้โดยหักค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการในอัตราร้อยละย่ีสิบ 

หมวด  ๕ 
หน้าที่ผู้ใช้น้ํา 

ข้อ ๑๔ ผู้ใช้น้ําจะใช้เคร่ืองสูบน้ําหรือเครื่องมืออื่นใดสูบน้ําโดยตรงจากท่อน้ําของการประปา
หรือจากท่อภายในมิได้  ถ้าใช้น้ําจากแหล่งอื่น  เช่น  น้ําฝน  น้ําบ่อบาดาล  ฯลฯ  ผู้ใช้น้ําจะต้องต่อท่อ 
แยกไว้ต่างหากจากท่อจ่ายน้ําของการประปาและท่อภายใน 

ในกรณีผู้ใช้น้ํากระทาํการฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึงการประปามีสิทธิงดจ่ายน้ําแก่ผู้ใช้น้ําและเรียกให้ผู้ใช้น้ํา
ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดแต่การนั้นตามที่การประปากําหนด 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามาตรวัดน้ําคลาดเคลื่อน  ให้ผู้ใช้น้ําแจ้งเป็นหนังสือ 
ต่อการประปาเพื่อทําการตรวจสอบมาตรวัดน้ํา 

เม่ือมีการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วปรากฏว่ามาตรวัดน้ํามีการคลาดเคล่ือนจริง  การประปา
จะดําเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด  ๆ  ในการตรวจสอบ  และการประปาจะคิด



 หน้า   ๑๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

จํานวนน้ําที่ได้ใช้หรือสูญเสียไปโดยใช้อัตราเฉลี่ยเท่ากับจํานวนน้ําที่ได้ใช้ในสามเดือนที่ผ่านมา  แต่หาก
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามาตรวัดน้ําอยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกติผู้ใช้น้ําต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ตามอัตราที่การประปากําหนดในบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้ 

เม่ือมีเหตุสงสัยตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ําในการแจ้งให้การประปาทราบภายใน
สามวันทําการ  หากผู้ใช้น้ําเพิกเฉยให้ถือว่ามีเจตนาทุจริตและมีโทษเช่นเดียวกับความผิดข้อ  ๒๘   

ข้อ ๑๖ ผู้ใช้น้ําจะทําการปลูกสร้าง  ต่อเติมโรงเรือน  สิ่งปลูกสร้างอื่นใด  ปลูกต้นไม้หรือ
กระทําการใด  ๆ  อันเกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบการส่งน้ําประปา  การบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา
ตลอดจนท่อและอุปกรณ์มิได้  เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับการประปา 

ข้อ ๑๗ ผู้ใช้น้ํารายใดยินยอมให้ผู้อื่นเอาน้ําประปาไปใช้โดยการซื้อขาย  การให้  หรือวิธีการอื่นใด
ในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อค้ากําไรหรือไม่จะกระทํามิได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากการประปา 

หมวด  ๖ 
การชําระค่าน้ําประปาและการเก็บเงิน 

ข้อ ๑๘ ให้ผู้ใช้น้ําชําระเงินค่าน้ําประปาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในบัญชีแนบท้าย
ข้อบัญญัตินี้  ซึ่งการประปาจะคํานวณจากปริมาณการใช้น้ําของผู้ใช้น้ําที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ําคูณด้วย
อัตราค่าน้ําประปาที่ใช้ในปัจจุบันค่าน้ําที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าน้ําประปาขั้นต่ําที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย 

ให้การประปาออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปาตามวรรคหน่ึงและค่าบริการทั่วไปให้แก่ผู้ใช้น้ําไว้
เป็นหลักฐานทุกคร้ัง 

ข้อ ๑๙ ผู้ใช้น้ําประปาอาจชําระเงินค่าน้ําประปาทันทีที่พนักงานจดมาตรวัดน้ํา  นําใบเสร็จรับเงิน
หรือใบแจ้งหนี้ไปขอเรียกเก็บ  หรืออาจขอใบแจ้งหนี้เพื่อชําระเงินด้วยตนเอง  ณ  ที่ทําการประปาภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันได้รับใบแจ้งหนี้ 

หมวด  ๗ 
การจดและอ่านมาตรวัดน้ํา 

ข้อ ๒๐ เ ม่ือการประปาได้ติดตั้ งมาตรวัดน้ํ าให้แก่ผู้ขอใช้น้ํ าประปาแล้วให้พนักงาน 
จดมาตรวัดน้ําทําการอ่านมาตรวัดน้ําของผู้ใช้น้ําในเดือนถัดไปซึ่งตรงกับวันที่ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ํา   
เพื่อออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปา  โดยให้ถือว่าเป็นค่าน้ําประปาเดือนนั้น  ทั้งนี้  การประปา 
อาจปรับเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ํารายใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการอ่านมาตรวัดน้ําของ 
การประปา 



 หน้า   ๑๓๙ 
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ข้อ ๒๑ ผู้ใช้น้ําต้องให้ความยินยอมและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การประปา 
ซึ่งมีหน้าที่เข้าไปในท่ีดิน  อาคารหรือสถานที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ใช้น้ําเพื่อจดตัวเลขการใช้น้ํา  (จดมาตรวัดน้ํา)  
ในแต่ละเดือน  ตลอดจนการตรวจสอบ  แก้ไข  ซ่อมแซมมาตรวัดน้ําหรือท่ออุปกรณ์ในการส่งน้ําระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ให้แสดงบัตรประจําตัว
พนักงานทุกคร้ัง 

หมวด  ๘ 
การโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ําประปา 

ข้อ ๒๒ การโอนกรรมสิทธิ์การในการใช้น้ําประปาอาจมีได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ผู้ใช้น้ําเดิมตาย  หรือ  ย้ายที่อยู่  หรือ 
  (๒)  การเช่าบ้านหรืออาคารที่ติดตั้งประปาไว้แล้ว 
  (๓)  การซื้อขายบ้านหรืออาคารที่ติดตั้งประปาไว้แล้ว 
  (๔)  กรณีอื่นที่การประปากําหนด 
ผู้โอนตามวรรคหนึ่งอาจมอบอํานาจเป็นหนังสือในการขอโอนกรรมสิทธิ์มาตรวัดน้ําหรือ 

เพื่อขอรับเงินประกันคืนเนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์  และผู้รับโอนจะมอบอํานาจเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์  
มาตรวัดน้ําก็ให้ทําได้  ทั้งนี้หนังสือมอบอํานาจต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกรณีผู้โอนกรรมสิทธิ์ 
การใช้น้ําตามวรรคหน่ึงถึงแก่ความตายให้ทายาทเป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์ 

ข้อ ๒๓ ให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ําตามข้อ  ๒๑  นําหลักฐานต่อไปนี้แสดงต่อการประปา 
  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ/บัตรประจําตัวพนักงาน

องค์การของรัฐ 
  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน 
  (๓)  สําเนาหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน/อาคาร  (ถ้ามี) 
  (๔)  สําเนาหนังสือสัญญาเช่าบ้าน/อาคาร  (ถ้ามี) 
  (๕)  สําเนาทะเบียนบ้าน  (ฉบับเจ้าบ้าน)  ที่มาตรวัดน้ําตั้งอยู่ 
ข้อ ๒๔ การรับโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ําตามข้อ  ๒๑  ผู้โอนต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ 
  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ/บัตรประจําตัวพนักงาน

องค์การของรัฐ 
  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน 
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  (๓)  สําเนาใบมรณะบัตร  (กรณีผู้โอนตาย) 
  (๔)  ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น้ําตัวจริง  (กรณีหายให้ใช้ใบแจ้งความ) 
  (๕)  ใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปาคร้ังสุดท้ายของผู้โอนหรือสําเนา  (ถ้ามี) 
ข้อ ๒๕ ถ้าผู้ใช้น้ําได้ ร้ือถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิลําเนา  โดยมิได้แสดงเจตนาว่า 

จะครอบครองสิทธิการใช้น้ําอยู่ต่อไปหรือโอนสิทธิการใช้น้ําให้ผู้อื่นหรือบอกเลิกสัญญาการใช้น้ําภายใน
สามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้ร้ือถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิลําเนาให้ถือว่าสละสิทธิการใช้น้ํา  การประปา
ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการจ่ายน้ําหรือโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ําให้แก่บุคคลอื่น 

ข้อ ๒๖ กรณีผู้ใช้น้ําถึงแก่ความตาย  ทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานท่ีนั้น  ประสงค์
จะได้รับสิทธิในการใช้น้ําต่อไป  ให้ทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์แสดงความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการประปา
เพื่อทําการโอนสิทธิการใช้น้ําภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้น้ําถึงแก่ความตาย 

ในกรณีตามวรรคหน่ึงหากทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่มิได้ดําเนินการใด  ๆ   
เพื่อขอรับโอนสิทธิการใช้น้ําภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่ามีเจตนาสละสิทธิ์  การประปามีอํานาจ 
ในการงดการจ่ายน้ําประปานั้นได้ 

การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารอันเนื่องจากการซื้อขาย  การเช่าหรือ
การทํา  นิติกรรมใด  ๆ  โดยที่คู่กรณีมิได้ตกลงในเรื่องสิทธิในการใช้น้ําหรือเงินประกันการใช้น้ํา  ไม่ว่าด้วย
เหตุใดก็ตามให้ถือว่า  ผู้ใช้น้ํารายเดิมได้สละสิทธิหรือโอนเงินประกันการใช้น้ําไปเป็นของผู้ครอบครองบ้าน
หรืออาคาร  ตามสิทธิสืบเนื่องจากการทํานิติกรรมดังกล่าว  ผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารใหม่มีสิทธิ 
ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ําได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันการใช้น้ําหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด  เว้นแต่ผู้ใช้น้ํารายเดิมได้
ถอนเงินประกันการใช้น้ําไปแล้ว  หรือกิจการประปาได้หักเงินประกันการใช้น้ําชดใช้ค่าน้ําที่ค้างชําระ 
จนหมดสิ้นแล้ว  ให้ผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารรายใหม่  วางเงินประกันการใช้น้ําใหม่ 

หมวด  ๙ 
ความรับผิดของผู้ใช้น้ํา 

ข้อ  ๒๗  การประปาถือเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ใดกระทําโดยเจตนา  
หรือโดยประมาททําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของกิจการประปาไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม   
ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่การประปาตามความเสียหายนั้น  ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิการประปาในการดําเนินคดี
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา 



 หน้า   ๑๔๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๒๘ ผู้ใดโดยทุจริตเอาน้ําประปาไปใช้  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ําหรือ
กระทําการใดๆเพื่อเอาน้ําประปาไปใช้โดยไม่มีอํานาจ  ให้การประปางดจ่ายน้ํา  (ตัดมาตรวัดน้ํา)  ทันที  
โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการพิจารณาดําเนินคดีแก่ผู้นั้น 

ในกรณีตามวรรคหน่ึงให้ผู้กระทําผิดชดใช้ค่าน้ําประปาที่ได้ใช้ไปแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่การประปากําหนด  และมิให้อนุญาตจ่ายน้ําประปาแก่ผู้นั้นจนกว่าจะได้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจํานวน 

ในกรณีที่ผู้ใช้น้ําตามวรรคหน่ึงได้รับอนุญาตให้ใช้น้ําใหม่  ผู้ใช้น้ําต้องดําเนินการขอใช้น้ํา 
เสมือนเป็นผู้ใช้น้ํารายใหม่และให้ชําระค่าธรรมเนียมขอบรรจบมาตรวัดน้ําตามอัตราบัญชีแนบท้าย 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ผู้ใช้น้ําค้างชําระค่าน้ําประปาเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกันให้การประปา 
แจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ใช้น้ําทราบเพื่อดําเนินการชําระค่าน้ําที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  เม่ือมีเหตุผลอันสมควรผู้บริหารท้องถิ่นอาจขยายเวลาการชําระค่าน้ํา 
ได้ไม่เกินสามสิบวันและอาจแบ่งการชําระออกเป็นงวด  ๆ  ก็ได้  ทั้งนี้ให้มีบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

ถ้าผู้ใช้น้ําตามวรรคหน่ึงได้รับแจ้งแล้วเพิกเฉยหรือผิดสัญญาข้อตกลงตามวรรคสองให้การประปา
มีอํานาจบอกเลิกสัญญาและงดจ่ายน้ํา  (ตัดมาตร)  ทันที  และมีอํานาจหักค่าน้ําที่ค้างชําระจากค่าประกัน
การใช้น้ําได้เต็มจํานวน 

ข้อ ๓๐ ผู้ใดละเมิดการใช้น้ําหรือกระทําการใด  ๆ  ให้การประปาได้รับความเสียหายหรือไม่ยอม
ชําระเบ้ียปรับหรือค่าเสียหายตามที่การประปาเรียกเก็บ  เม่ือถูกงดจ่ายน้ําประปาแล้ว  (ตัดมาตรวัดน้ํา)  
แต่การประปายังไม่ได้บอกเลิกสัญญาหากผู้นั้นนําเงินมาชําระหนี้ที่ค้างทั้งหมดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
งดจ่ายน้ํา  ให้การประปาทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําให้ใช้ตามเดิม  ทั้งนี้ต้องชําระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตร
วัดน้ําตามอัตราที่การประปากําหนดในบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่พ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเม่ือได้ชําระหนี้ที่ค้างทั้งหมดแล้วให้ย่ืนคําขอใช้น้ําและ
ชําระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาเสมือนเป็นผู้ใช้น้ํารายใหม่ 

หมวด  ๑๐ 
การเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ําและการย้ายสถานที่ใช้น้ํา 

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ผู้ใช้น้ําต้องการเปล่ียนขนาดมาตรวัดน้ํา  หรือย้ายสถานที่ใช้น้ํา  หรือ 
เปลี่ยนจุดประสานท่อจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในเขตพื้นที่บริการของการประปาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโดยไม่เปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ําให้ย่ืนคําร้องต่อการประปาพร้อมหลักฐาน  ดังนี้ 



 หน้า   ๑๔๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือบัตรประจําตัว
พนักงานองค์การของรัฐ  (พร้อมสําเนา) 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้านที่จะย้ายสถานที่ใช้น้ําไป 
  (๓)  ใบเสร็จค่าน้ําประปาคร้ังสุดท้ายหรือสําเนา  (ถ้ามี) 
  (๔)  ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ํา  (ถ้ามี) 
ในกรณีการขอเปล่ียนขนาดมาตรวัดน้ําตามวรรคหนึ่งผู้ขอใช้น้ําต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม

เช่นเดียวกับการขอใช้น้ําประปาในคร้ังแรกและให้การประปาคืนเงินค่าประกันการใช้น้ําที่เรียกเก็บไว้เดิม
แก่ผู้ขอใช้น้ํา 

กรณีการย้ายสถานที่ใช้น้ําหรือเปลี่ยนจุดประสานท่อตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้น้ําชําระค่าธรรมเนียม
เช่นเดียวกับการขอติดตั้งใหม่  ยกเว้นค่ามาตรวัดน้ําและค่าประกันการใชน้้ํา 

หมวด  ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 

ข้อ ๓๒ กรณีมาตรวัดน้ําเสียหาย  บุบสลายหรือชํารุดโดยการกระทําของผู้ใช้น้ําหรือบริวาร 
ทําให้ไม่สามารถวัดค่าการใช้น้ําได้มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

ในกรณีตามวรรคหน่ึงให้ผู้ ใช้น้ําแจ้งการประปาภายในห้าวันเพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ําใหม่   
โดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  หากพ้นระยะเวลาที่กําหนดให้การประปาแจ้งการงดจ่ายน้ําเป็นหนังสือ
ภายในสามวันทําการและดําเนินการงดจ่ายน้ําทันที 

กรณีตามวรรคหน่ึงถ้าในเดือนใดไม่อาจคิดค่าน้ําประปาที่ได้ใช้ไปได้ให้คํานวณจากจํานวนน้ํา 
ที่ได้ใช้ไปเท่ากับอัตราค่าน้ําเฉล่ียสามเดือนที่ผ่านมา 

การขอใช้น้ําภายหลังการงดจ่ายน้ําตามวรรคสองให้ผู้ใช้น้ําดําเนินการขอใช้น้ําเสมือนเป็นผู้ใช้น้ํารายใหม่ 
ข้อ ๓๓ ผู้ใดกระทําการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๑๑  วรรคหน่ึง  ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  

และข้อ  ๒๘  มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พีรสิทธิ์  ทับผา 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองสิม 

เรื่อง  การบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปา  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ อัตราคาน้ําประปา (อัตรากาวหนา)   
 ๑.๑ คาน้ําประปาของผูใชน้ําประปาถาวร ลูกบาศกเมตรละ ๕  
 ๑.๒ คาน้ําประปาของผูใชน้ําประปาชั่วคราว ลูกบาศกเมตรละ ๑๐  

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการขอใชน้ําประปา   
 ๒.๑ คาธรรมเนียมการใชน้ําประปา ๕๐  
 ๒.๒ คาติดตั้งมาตรวัดน้ําพรอมอุปกรณการติด รายละ ๘๐๐  
 ๒.๓ คายาย หรือคาถอดมาตรวัดน้ําใหคิดอัตราคาธรรมเนียมตาม   
 ขอ ๒.๑ และ ขอ ๒.๒   

๓ คาธรรมเนียมในการขออนุญาตทดลองดับเพลิง ครั้งละ ๑๐๐  
๔ คาใบอนุญาตจําหนายน้ําประปา ปละ ๕๐๐  
๕ คาธรรมเนียม การโอน ยายท่ีอยู โอนหรือเปลี่ยนชื่อผูใชน้ํา ครั้งละ ๕๐  
๖ คาปรับกรณีสูบน้ําจากทอประปาโดยตรง ๕๐๐  
๗ คาประกันการใชน้ํา ครั้งละ (กรณีท่ัวไป)  ๑๐๐  
๘ คาประกันการใชน้ํา (กรณีบอเลี้ยงกุง)  ๕๐๐  
๙ คาประกันการใชน้ํา (กรณีบอเลี้ยงปลา)  ๕๐๐  

๑๐ คาประกันการใชน้ํา (กรณีบอเลี้ยงจระเข)  ๕๐๐  
๑๑ คาประกันการใชน้ํา (กรณีบอเลี้ยงกบ) ๕๐๐  
๑๒ คาปรับกรณีทุจริต ๕๐๐  

 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

คําขอใชน้ําประปา 
 
          ขาพเจา............................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี....................... 
ตําบล.....................................................อําเภอ...........................................จังหวัด............................................... 
            มีความประสงคขอใชน้ําประปาจากการประปา องคการบริหารสวนตําบลหนองสิม โดยขาพเจา
ยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ท่ีการประปาองคการบริหารสวนตําบลหนองสิมไดกําหนดไวโดยไมมี
เง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
 
                                                      (ลงชื่อ).................................................ผูยื่นคําขอใชน้ําประปา 
                                                              (................................................) 
                                                     วันท่ี........................................................ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

          คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรใหรับเปนสมาชิกผูใชน้ําจากการประปาองคการบริหารสวนตําบล
หนองสิมแหงนี้ไดโดยผูขอใชน้ําจะตองปฏิบัติขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองสิม เรื่อง การบริหาร
กิจการและการบํารุงรักษาระบบประปา พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

                                                            (ลงชื่อ)................................................ 
                                                                     (..........................................) 
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หมายเหตุ: ผูยื่นคําขอใชน้ําตองแนบเอกสารประกอบดังนี้ ๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๒.สําเนาทะเบียนบาน 
และชําระคาธรรมเนียมใหเสร็จ จึงมีสิทธิตอน้ําใชได         


