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ของของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาอ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  



 

 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

เร่ือง  การบริหารกิจการประปา  พ.ศ.๒๕๕9 
************************ 

 
 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยการบริหารกิจการประปา 

 
 
 

เหตุผล 
 เนื่องจากเป็นการสมควรท่ีจะปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การบริหารกิจการ
ประปา  พ.ศ.๒๕๕5  ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตน  าประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลาในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีน  าเพื่อการอุปโภค  บริโภค    
ท่ีเพียงพอแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  ซึ่งมาตรา  ๖๘(๑)  มาตรา  
๗๑  และมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 
เร่ือง  การบริหารกิจการประปา  พ.ศ.๒๕๕9 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา       
ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา 
  อาศั ยอ าน าจตามความ ในม าตรา  ๖๘ (๑ )  ม าตรา  ๗๑  และมาตรา  ๗๓                   
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  และนายอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี  

 ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา เรื่อง 
การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕9 

 ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา นับแต่
วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิก  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา  เรื่อง  การบริหารกิจการ
ประปา พ.ศ.๒๕๕5  

บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ
นี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน 

 ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี  
  “องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความถึง องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองบัวศาลา 
  “ผู้บริหารท้องถิ่ น” หมายความถึ ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

หนองบัวศาลา 
  “การบริหารกิจการประปา” หมายความถึง ระบบประปาหลักซึ่งองค์การ

บริหารส่วนต าบลได้จัดตั งขึ นเพื่อให้บริการประชาชนในพื นท่ีและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลรวมถึงการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถ
ด าเนินการได้และมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลเข้าด าเนินการ 
   “ผู้ใช้น  าประปา” หมายความถึง ผู้ยื่นความประสงค์ขอใช้น  าประปากับองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือผู้ท่ีเคยยื่นความประสงค์และท าสัญญาขอใช้น  าประปาต่อคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไว้ก่อนแล้ว 
   “พนักงานจดมาตรวัดน  า” หมายความถึง เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบหรือ  
ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีหน้าท่ีจดมาตรวัดน  าและเรียกเก็บเงิน  
ค่าน  าประปา 
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   “พนักงานผลิตน  าประปา” หมายความถึง เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบหรือ
ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการผลิตน  าประปา จัดหาน  าสะอาดบริการประชาชนผู้ใช้น  าประปา 
และตรวจสอบซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบน  าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   “ระบบประปา” หมายถึง ระบบประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล รวมถึงระบบประปาท่ีได้รับถ่ายโอนให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   “แหล่งน  า” หมายถึง แหล่งน  าใต้ดินหรือแหล่งน  าผิวดินท่ีใช้ส าหรับผลิตประปา 
   “การงดจ่ายน  า” หมายความถึง การท่ีการบริหารกิจการประปางดจัดส่ง 
หรือจ าหน่ายน  าให้แก่ผู้ใช้น  าจะเป็นด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตามท่ีผู้ใช้น  าจะไม่สามารถใช้น  าได้ต่อไป 
   “มาตรวัดน  า” หมายความถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีการบริหารกิจการประปา
ได้ติดตั งให้กับผู้ใช้น  าเพื่อวัดปริมาณน  า 
   “เครื่องกั นน  า” หมายความถึง ประตูน  าท่ีติดตั งหน้ามาตรวัดน  าซึ่งมีไว้ส าหรับ
ปิดและเปิดน  า 
   “ท่อภายใน” หมายความถึง ท่อท่ีต่อจากมาตรวัดน  าเข้าสู่ภายในบริเวณสถานท่ี
ใช้น  าหรืออาคารของผู้ใช้น  า 
   “ท่อภายนอก” หมายความถึง ท่อท่ีต่อจากท่อจ่ายน  าของการบริหารกิจการ
ประปาไปเชือ่มกับมาตรวัดน  า 
   “อุปกรณ์การบริหารกิจการประปา” หมายความถึง มาตรวัดน  า ประตูกั นน  า 
ท่อประปาตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
   “จุดติดตั งมาตรวัดน  า” หมายความถึง สถานท่ีท่ีถูกก าหนดเป็นท่ีตั งมาตรวัดน  า
และเครื่องกั นน  าเพื่อให้มีการอ่านมาตรน  าได้อย่างสะดวก 
   “ค่าประกันการใช้น  า” หมายความถึง เงินท่ีการบริหารกิจการประปาเรียกเก็บ
ตามขนาดมาตรวัดน  าเพื่อเป็นหลักประกันในการช าระค่าน  าประปาแต่ละเดือน โดยผู้ใช้น  าจะได้รับค่า
ประกันคืนเต็มจ านวน เมื่อยกเลิกการใช้น  าและไม่มีหนี ค้างช าระค่าน  าประปา เว้นแต่ผู้ขอใช้น  าประเภท
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การอื่นท่ีได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว ให้ได้รับยกเว้นค่า
ประกันการใช้น  า 
   “ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์” หมายความถึง ค่าแรงงาน มาตรวัดน  า ท่อประปา
และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ในการติดตั งนับจากมาตรวัดน  าถึงจุดประสานท่อ ซึ่งไม่รวมท่อและอุปกรณ์หลัง
มาตรวัดน  าท่ีผู้ขอใช้น  าต้องด าเนินการเอง  
   “ค่ามัดจ า” หมายความถึง เงินท่ีผู้ใช้น  าต้องช าระให้แก่การบริหารกิจการ
ประปาในวันท่ีขอติดตั งเพื่อน าไปใช้ในการส ารวจสถานท่ีและประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั ง 
   “การเกษตร-ปศุสัตว์ค้าพาณิชย์” หมายความถึง การประกอบการทาง
การเกษตร-ปศุสัตว์ท่ีได้มาเพื่อผลตอบแทน 
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   “การประกอบการเพื่อบริการ” หมายความถึง การประกอบการ หรือการ
ด าเนินกิจกรรมให้บริการท่ีสนองตอบความพึ่งพอใจของลูกค้าในการเข้ารับบริการ 
   “การค้าเพื่อค้าปลีก-ค้าส่ง” หมายความถึง การค้าเพื่อกระจายและจ าหน่าย
สินค้าในการอุปโภค-บริโภค  
   “การประกอบการอุตสาหกรรม” หมายความถึง การประกอบการแปรรูป
วัตถุดิบให้เป็นสินค้า 
   “ค่าบริการท่ัวไป” หมายความถึง เงินท่ีการบริหารกิจการประปาเรียกเก็บเป็น
รายเดือนตามขนาดมาตรวัดน  าท่ีติดตั งเพื่อน าไปใช้ในการบ ารุงรักษา ซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน  า 
อุปกรณ์และท่อจ่ายน  าให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
   “ค่าน  าประปา” หมายถึง การก าหนดอัตราค่าน  าขั นต่ าของผู้ ใช้น  าคิด 
บนพื นฐานของความจ าเป็นท่ีผู้ใช้น  าต้องการใช้น  าประปาในแต่ละเดือนตามอัตราท่ีก าหนดในบัญชี 
แนบท้าย ซึ่งอัตราค่าน  าขั นต่ าอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี  

หมวด  ๑ 
การขอใช้น  าประปา 

ข้อ  ๖  บุคคลดังต่อไปนี มีอ านาจยื่นค าขอใช้น  าต่อการบริหารกิจการประปาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

(๑) เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของสถานประกอบการ 
(๒) ผู้เช่า หรือผู้ครอบครอง 
(๓) ผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 

บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจมอบอ านาจในการยื่นค าขอใช้น  าประปาได้ ทั งนี ต้องท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

ข้อ  ๗  บุคคลใดต้องการใช้น  าของการบริหารกิจการประปาให้ยื่นค าขอต่อการบริหาร
กิจการประปาตามแบบค าขอท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี  เว้นแต่จะเป็นผู้ใช้น  าประปาของการบริหาร
กิจการประปาหมู่บ้านซึ่งได้เคยยื่นค าขอใช้น  าประปาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้านไว้แล้ว ให้แจ้งขอขึ นทะเบียนเป็นผู้ใช้น  าต่อการบริหารกิจการประปาโดยไม่ต้อง
ยื่นค าขอใช้น  าใหม ่

ข้อ  ๘  การยื่นค าขอใช้น  าประปาตามข้อ ๖ ให้แนบหลักฐานประกอบค าขอพร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติดังนี  
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   ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
   ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน   
   ๓.  กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
   ๔.  หลักฐานการเป็นผู้แทนนิติบุคคล 
   ๕.  หนังสือมอบอ านาจกรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นค าขอแทน 

กรณีท่ีผู้ขอใช้น  าเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลอื่นท่ีได้จดทะเบียน    
มีใบอนุญาตแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล  
แล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอ านาจลงนามในแบบค าขอใช้น  าประปาและสัญญาการใช้น  าประปา 

การมอบอ านาจต้องท าเป็นหนังสือและมีพยานอย่างน้อยสองคนและปิดอากรแสตมป์
ตามกฎหมาย 
  ในกรณีมีความจ าเป็นต้องวางท่อประปาผ่านท่ีดินของผู้อื่น ผู้ขอใช้น  าต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของที่ดินนั นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงต่อการบริหารกิจการประปาในวันย่ืนค าขอ 
  ข้อ  ๙  ผู้ใช้น  าประปารายใดมีความประสงค์ขอใช้น  าประปาเป็นการชั่วคราวให้ยื่นค า
ขอโดยหลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการย่ืนขอใช้น  ากรณีท่ัวไป   

หมวด  ๒  
 การยกเลิกการใช้น  า 

ข้อ  ๑๐  เมื่อผู้ใช้น  าประปาต้องการยกเลิกการใช้น  าให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ
ต่อการบริหารกิจการประปา เพื่อขอรับเงินประกันการใช้น  าคืนเต็มจ านวน เว้นแต่จะมีหนี อันเกิดจาก
การใช้น  าประปาค้างช าระอยู่ให้หักออกก่อนตามจ านวนท่ีค้างส่วนท่ีเหลือถ้าหากมีให้คืนแก่ผู้ใช้น  า ทั งนี 
ให้น าบัตรประชาชนพร้อมส าเนาใบเสร็จค่าประกันการใช้น  า และใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปา 
ครั งสุดท้ายเป็นหลักฐานในการรับเงินคืน 

หมวด  ๓ 
การด าเนินการติดตั ง 

ข้อ  ๑๑  การต่อท่อประปาจากท่อจ่ายน  าของการบริหารกิจการประปาถึงท่ีติดตั ง 
มาตรวัดน  ารวมทั งการติดตั งมาตรวัดน  า และเครื่องกั นน  าตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั งการก าหนด
ขนาดของสิ่งของเหล่านั นให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของการบริหารกิจการประปาโดยเฉพาะผู้หนึ่งผู้ใดจะ
กระท าโดยพลการมิได้    

บรรดาท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน  า อุปกรณ์เครื่องกั นน  ารวมทั งมาตรวัดน  าเมื่อได้
ติดตั งแล้วให้ตกเป็นทรัพย์สินของการบริหารกิจการประปา เว้นแต่ท่ออุปกรณ์ภายในมาตรวัดน  าถือเป็น
ทรัพย์สินของผู้ใช้น  า   
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ข้อ  ๑๒  ในวันท่ีขอติดตั งประปา เมื่อผู้ขอใช้น  าได้ช าระค่ามัดจ าแก่การบริหารกิจการ
ประปาตามอัตราท่ีก าหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี แล้ว ให้การบริหารกิจการประปามอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีออกส ารวจสถานท่ีและจัดท าแบบแปลนแผนผังเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
และแจ้งให้ผู้ขอใช้น  าทราบภายในเจ็ดวัน   

การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งประมาณการค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์  รวมทั ง    
ค่าประกันการใช้น  าตามอัตราท่ีก าหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี   
  ผู้ขอใช้น  าซึ่งได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องช าระค่าใช้จ่ายตามประมาณการภายใน 
สามสิบวัน  การบริหารกิจการประปาจึงจะด าเนินการติดตั งประปาให้ หากไม่ช าระภายในเวลาท่ี
ก าหนดให้ถือว่าผู้ใช้น  าสละสิทธิ์ในการขอใช้น  าประปาครั งนั น และการบริหารกิจการประปามีอ านาจ
ริบเงินมัดจ าไว้ได้ทั งสิ น 

ข้อ  ๑๓  ผู้ขอใช้น  าประปาท่ียื่นค าร้องและช าระค่าใช้จ่ายในการติดตั งประปาแล้ว
ต่อมาปฏิเสธท่ีจะให้การบริหารกิจการประปาวางท่อและติดตั งมาตรวัดน  าภายในเวลาท่ีได้รับแจ้งให้
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าผู้ขอใช้น  าสละสิทธิ์การใช้น  าให้การบริหารกิจการประปาคืน
ค่าใช้จา่ยในการติดตั งประปาท่ีได้ช าระไว้โดยหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในอัตราร้อยละยี่สิบ 

หมวด  ๔ 
หน้าท่ีผู้ใช้น  า 

ข้อ  ๑๔  ผู้ใช้น  าจะใช้เครื่องสูบน  าหรือเครื่องมืออื่นใดสูบน  าโดยตรงจากท่อน  าของการ
บริหารกิจการประปาหรือจากท่อภายในมิได้  ถ้าใช้น  าจากแหล่งอื่น เช่น น  าฝน น  าบ่อบาดาล ฯลฯ  
ผูใ้ชน้  าจะต้องต่อท่อแยกไว้ต่างหากจากท่อจ่ายน  าของการบริหารกิจการประปาและท่อภายใน 
  ในกรณีผู้ใช้น  ากระท าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งการบริหารกิจการประปามีสิทธิงดจ่ายน  า
แก่ผู้ใช้น  าและเรียกให้ผู้ใช้น  าชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดแต่การนั นตามท่ีการบริหารกิจการประปาก าหนด 
  ข้อ  ๑๕ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามาตรวัดน  าคลาดเคลื่อนให้ผู้ใช้น  าแจ้ง        
เป็นหนังสือต่อการบริหารกิจการประปาเพื่อท าการตรวจสอบมาตรวัดน  า 
  เมื่อมีการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วปรากฏว่ามาตรวัดน  ามีการคลาดเคลื่อนจริง  
การบริหารกิจการประปาจะด าเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการ
ตรวจสอบและการบริหารกิจการประปาจะคิดจ านวนน  าท่ีได้ใช้หรือสูญเสียไปโดยใช้อัตราเฉลี่ยเท่ากับ
จ านวนน  าท่ีได้ใช้ในสามเดือนที่ผ่านมา แต่หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามาตรวัดน  าอยู่ในสภาพใช้การได้
ตามปกติผู้ใช้น  าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบตามอัตราท่ีการบริหารกิจการประปาก าหนดในบัญชี
แนบท้ายข้อบัญญัตินี  
  เมื่อมีเหตุสงสัยตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นหน้าท่ีของผู้ใช้น  า ในการแจ้งให้การบริหาร
กิจการประปาทราบภายในสามวันท าการ หากผู้ใช้น  าเพิกเฉยให้ถือว่ามีเจตนาทุจริตและมีโทษ
เช่นเดียวกับความผิดข้อ  ๒๘   
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ข้อ  ๑๖  ผู้ใช้น  าจะท าการปลูกสร้าง ต่อเติมโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอื่นใด ปลูกต้นไม้
หรือกระท าการใดๆ อันเกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบการส่งน  าประปา การบ ารุงรักษา 
มาตรวัดน  าตลอดจนท่อและอุปกรณ์มิได้ เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับการบริหารกิจการ
ประปา 

ข้อ  ๑๗  ผู้ใช้น  ารายใดยินยอมให้ผู้อื่นเอาน  าประปาไปใช้โดยการซื อขาย การให้  
หรือวิธีการอื่นใดในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อค้าก าไรหรือไม่จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการบริหารกิจการประปา 

หมวด  ๕ 
การช าระค่าน  าประปาและการเก็บเงิน 

ข้อ  ๑๘  ให้ผู้ใช้น  าช าระเงินค่าน  าประปาเป็นรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในบัญชีแนบ
ท้ายข้อบัญญัตินี  ซึ่งการบริหารกิจการประปาจะค านวณจากปริมาณการใช้น  าของผู้ใช้น  าท่ีอ่านได้จาก
มาตรวัดน  าคูณด้วยอัตราค่าน  าประปาท่ีใช้ในปัจจุบันค่าน  าท่ีใช้ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าน  าประปาขั นต่ า
ท่ีก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย 
  ให้การบริหารกิจการประปาออกใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาตามวรรคหนึ่งและ
ค่าบริการท่ัวไปให้แก่ผู้ใช้น  าไว้เป็นหลักฐานทุกครั ง 

ข้อ  ๑๙  ผู้ใช้น  าประปาอาจช าระเงินค่าน  าประปาทันทีท่ีพนักงานจดมาตรวัดน  า   
น าใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี ไปขอเรียกเก็บ หรืออาจขอใบแจ้งหนี เพื่อช าระเงินด้วยตนเอง ณ ท่ีท า
การบริหารกิจการประปาภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับใบแจ้งหนี  

หมวด  ๖ 
การจดและอ่านมาตรวัดน  า 

ข้อ  ๒๐  เมื่อการบริหารกิจการประปาได้ติดตั งมาตรวัดน  าให้แก่ผู้ขอใช้น  าประปาแล้ว
ให้พนักงานจดมาตรวัดน  าท าการอ่านมาตรวัดน  าของผู้ใช้น  าในเดือนถัดไปซึ่งตรงกับวันท่ีท่ีติดตั ง 
มาตรวัดน  าเพื่อออกใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาโดยให้ถือว่าเป็นค่าน  าประปาเดือนนั น  ทั งนี การบริหาร
กิจการประปาอาจปรับเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน  ารายใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการอ่านมาตรวัด
น  าของการบริหารกิจการประปา 

ข้อ  ๒๑  ผู้ใช้น  าต้องให้ความยินยอมและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีการบริหาร
กิจการประปาซึ่งมีหน้าท่ีเข้าไปในท่ีดิน อาคารหรือสถานท่ีอันเป็นท่ีอยู่อาศัยของผู้ใช้น  าเพื่อจดตัวเลข
การใช้น  า (จดมาตรวัดน  า) ในแต่ละเดือน ตลอดจนการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมมาตรวัดน  าหรือท่อ
อุปกรณ์ในการส่งน  าระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตก ทั งนี การด าเนินการดังกล่าวของ
เจ้าหน้าท่ีใหแ้สดงบัตรประจ าตัวพนักงานทุกครั ง 
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หมวด  ๗ 
การโอนกรรมสิทธิ์การใช้น  าประปา 

ข้อ  ๒๒  การโอนกรรมสิทธิ์การในการใช้น  าประปาอาจมีได้ในกรณีดังต่อไปนี  
(๑) ผู้ใช้น  าเดิมตาย หรือ ย้ายท่ีอยู่  หรือ 
(๒) การเช่าบ้านหรืออาคารท่ีติดตั งประปาไว้แล้ว 
(๓) การซื อขายบ้านหรืออาคารท่ีติดตั งประปาไว้แล้ว 
(๔) กรณีอื่นท่ีการบริหารกิจการประปาก าหนด 

ผู้โอนตามวรรคหนึ่งอาจมอบอ านาจเป็นหนังสือในการขอโอนกรรมสิทธิ์มาตรวัดน  าหรือ
เพื่อขอรับเงินประกันคืนเนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์ และผู้รับโอนจะมอบอ านาจเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ 
มาตรวัดน  าก็ให้ท าได้ ทั งนี หนังสือมอบอ านาจต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
  กรณีผู้โอนกรรมสิทธิ์การใช้น  าตามวรรคหนึ่งถึงแก่ความตายให้ทายาทเป็นผู้รับโอน
กรรมสิทธิ ์
  ข้อ  ๒๓  ให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์การใช้น  าตามข้อ ๒๑ น าหลักฐานต่อไปนี แสดงต่อการ
บริหารกิจการประปา 

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรประจ าตัวพนักงาน
องค์การของรัฐ 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีอยู่ปัจจุบัน 
(๓) ส าเนาหนังสือสัญญาซื อขายบ้าน/อาคาร (ถ้ามี) 
(๔) ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าบ้าน/อาคาร (ถ้ามี) 
(๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ท่ีมาตรวัดน  าตั งอยู ่

  ข้อ  ๒๔  การรับโอนกรรมสิทธิ์การใช้น  าตามข้อ  ๒๑  ผู้รับโอนต้องแสดงเอกสาร
หลักฐานต่อไปนี  

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรประจ าตัวพนักงาน
องค์การของรัฐ 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีอยู่ปัจจุบัน 
(๓) ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีผู้โอนตาย) 
(๔) ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น  าตัวจริง (กรณีหายให้ใช้ใบแจ้งความ) 
(๕) ใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาครั งสุดท้ายของผู้โอนหรือส าเนา (ถ้ามี) 

ข้อ  ๒๕  ถ้าผู้ใช้น  าได้รื อถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิล าเนา โดยมิได้แสดงเจตนาว่า
จะครอบครองสิทธิการใช้น  าอยู่ต่อไปหรือโอนสิทธิการใช้น  าให้ผู้อื่นหรือบอกเลิกสัญญาการใช้น  าภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รื อถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิล าเนาให้ถือว่าสละสิทธิการใช้น  า การบริหาร
กิจการประปาทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะงดการจ่ายน  าหรือโอนกรรมสิทธิก์ารใช้น  าให้แก่บุคคลอื่น 
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ข้อ  ๒๖  กรณีผู้ใช้น  าถึงแก่ความตาย ทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานท่ีนั น  
ประสงค์จะได้รับสิทธิในการใช้น  าต่อไป ให้ทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์แสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อการบริหารกิจการประปาเพื่อท าการโอนสิทธิการใช้น  าภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้ใช้น  าถึง
แก่ความตาย 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่งหากทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานท่ีมิได้ด าเนินการใดๆ
เพื่อขอรับโอนสิทธิการใช้น  าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่ามีเจตนาสละสิทธิการบริหารกิจการ
ประปามีอ านาจในการงดการจ่ายน  าประปานั นได้ 
  การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารอันเนื่องจากการซื อขาย 
การเช่าหรือการท านิติกรรมใดๆ โดยท่ีคู่กรณีมิได้ตกลงในเรื่องสิทธิในการใช้น  าหรือเงินประกัน 
การใช้น  าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้ถือว่าผู้ใช้น  ารายเดิมได้สละสิทธิหรือโอนเงินประกันการใช้น  าไปเป็น
ของผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารตามสิทธิสืบเนื่องจากการท านิติกรรมดังกล่าว ผู้ครอบครองบ้านหรือ
อาคารใหม่มีสิทธิขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น  าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันการใช้น  าหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด เว้นแต่
ผู้ใช้น  ารายเดิมได้ถอนเงินประกันการใช้น  าไปแล้ว หรือการบริหารกิจการประปาได้หักเงินประกันการ
ใช้น  าชดใช้ค่าน  าท่ีค้างช าระจนหมดสิ นแล้ว ให้ผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารรายใหม่วางเงินประกันการ
ใช้น  าใหม ่

หมวด  ๘ 
ความรับผิดของผู้ใช้น  า 

ข้อ  ๒๗  การบริหารกิจการประปาถือเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้ใดกระท าโดยเจตนา หรือโดยประมาทท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของการบริหารกิจการ
ประปาไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม ผู้นั นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่การบริหารกิจการประปา 
ตามความเสียหายนั น ทั งนี ไม่ตัดสิทธิการบริหารกิจการประปาในการด าเนินคดีทั งทางแพ่งและ 
ทางอาญา 

ข้อ  ๒๘  ผู้ใดโดยทุจริตเอาน  าประปาไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน  า
หรือกระท าการใดๆ เพื่อเอาน  าประปาไปใช้โดยไม่มีอ านาจให้การบริหารกิจการประปางดจ่ายน  า 
(ตัดมาตร)ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณา
ด าเนินคดีแก่ผู้นั น 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ผู้กระท าผิดชดใช้ค่าน  าประปาท่ีได้ใช้ไปแล้วตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีการบริหารกิจการประปาก าหนด และมิให้อนุญาตจ่ายน  าประปาแก่ผู้นั นจนกว่า 
จะได้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวน 
  ในกรณีท่ีผู้ใช้น  าตามวรรคหนึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้น  าใหม่ ผู้ใช้น  าต้องด าเนินการขอใช้น  า
เสมือนเป็นผู้ใช้น  ารายใหม่และให้ช าระค่าธรรมเนียมขอบรรจบมาตรวัดน  าตามอัตราบัญชีแนบท้าย 
 



  

 

10 

ข้อ  ๒๙  ในกรณีท่ีผู้ใช้น  าค้างช าระค่าน  าประปาเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกันให้ 
การบริหารกิจการประปาแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ใช้น  าทราบเพื่อด าเนินการช าระค่าน  าท่ีค้างอยู่ให้
แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง 
  กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผู้บริหารท้องถิ่นอาจขยายเวลาการช าระ 
ค่าน  าได้ไม่เกินสามสิบวันและอาจแบ่งการช าระออกเป็นงวดๆ ก็ได้ ทั งนี ให้มีบันทึกข้อตกลงเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
  ถ้าผู้ใช้น  าตามวรรคหนึ่งได้รับแจ้งแล้วเพิกเฉยหรือผิดสัญญาข้อตกลงตามวรรคสอง 
ให้การบริหารกิจการประปามีอ านาจบอกเลิกสัญญาและงดจ่ายน  า(ตัดมาตรวัดน  า)ทันที และมีอ านาจ
หักค่าน  าท่ีค้างช าระจากค่าประกันการใช้น  าได้เต็มจ านวน 

ข้อ  ๓๐  ผู้ใดละเมิดการใช้น  าหรือกระท าการใดๆ ให้การบริหารกิจการประปาได้รับ
ความเสียหายหรือไม่ยอมช าระเบี ยปรับหรือค่าเสียหายตามท่ีการบริหารกิจการประปาเรียกเก็บ เมื่อถูก
งดจ่ายน  าประปาแล้ว(ตัดมาตรวัดน  า) แต่การบริหารกิจการประปายังไม่ได้บอกเลิกสัญญา หากผู้นั นน า
เงินมาช าระหนี ท่ีค้างทั งหมดภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีงดจ่ายน  าให้การบริหารกิจการประปาท าการ
ติดตั งมาตรวัดน  าให้ใช้ตามเดิม ทั งนี ต้องช าระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน  าตามอัตราท่ีการบริหาร
กิจการประปาก าหนดในบัญชีแนบท้าย 
  ในกรณีท่ีพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเมื่อได้ช าระหนี ท่ีค้างทั งหมดแล้วให้ยื่นค าขอใช้
น  าและช าระค่าใช้จ่ายในการติดตั งประปาเสมือนเป็นผู้ใช้น  ารายใหม่ 

หมวด  ๙ 
การเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน  าและการย้ายสถานท่ีใช้น  า 

ข้อ  ๓๑  ในกรณีท่ีผู้ใช้น  าต้องการเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน  า หรือย้ายสถานท่ีใช้น  า  
หรือเปลี่ยนจุดประสานท่อจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในเขตพื นท่ีบริการของการบริหารกิจการ
ประปาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่เปลี่ยนขนาดมาตรวัดน  าให้ยื่นค าร้องต่อการบริหารกิจการ
ประปาพร้อมหลักฐาน  ดังนี  

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัว
พนักงานองค์การของรัฐ (พร้อมส าเนา) 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีจะย้ายสถานท่ีใช้น  าไป 
(๓) ใบเสร็จค่าน  าประปาครั งสุดท้ายหรือส าเนา (ถ้ามี) 
(๔) ใบเสร็จค่าประกันการใช้น  า (ถ้ามี) 

ในกรณีการขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน  าตามวรรคหนึ่งผู้ขอใช้ น  าต้องช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการขอใช้น  าประปาในครั งแรกและให้การบริหารกิจการประปาคืนเงินค่า
ประกันการใช้น  าท่ีเรียกเก็บไว้เดิมแก่ผู้ขอใช้น  า 
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กรณีการย้ายสถานท่ีใช้น  าหรือเปลี่ยนจุดประสานท่อตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้น  าช าระ
ค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการขอติดตั งใหม่ ยกเว้นค่ามาตรวัดน  าและค่าประกันการใช้น  า 

หมวด  ๑๐ 
บทก าหนดโทษ 

ข้อ  ๓๒  กรณีมาตรวัดน  าเสียหาย บุบสลาย หรือช ารุดโดยการกระท าของผู้ใช้น  า 
หรือบริวารท าให้ไม่สามารถวัดค่าการใช้น  าได้มีโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้น  าแจ้งการบริหารกิจการประปาภายในเจ็ดวันเพื่อติดตั ง
มาตรวัดน  าใหม่โดยออกค่าใช้จ่ายเองทั งสิ น หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการประปา
แจ้งการงดจ่ายน  าเป็นหนังสือภายในสามวันท าการและด าเนินการงดจ่ายน  าทันที 
  กรณีตามวรรคหนึ่งถ้าในเดือนใดไม่อาจคิดค่าน  าประปาท่ีได้ใช้ไปได้ให้ค านวณจาก
จ านวนน  าท่ีได้ใช้ไปเท่ากับอัตราคา่น  าเฉลี่ยสามเดือนที่ผ่านมา 
  การขอใช้น  าภายหลังการงดจ่ายน  าตามวรรคสองให้ผู้ใช้น  าด าเนินการขอใช้น  าเสมือน
เป็นผู้ใช้น  ารายใหม ่

ข้อ  ๓๓  ผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี ในข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๖   
ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๘ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

หมวด 11 
บทท่ัวไป 

  ข้อ  34  บุคคลใดแสดงเจตนายกท่ีดินให้แก่การบริหารกิจการประปาโดยปราศจาก
ค่าตอบแทนเพื่อใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้างและติดตั งระบบประปาเพื่อส่งจ่ายน  าให้แก่บรรดาผู้ใช้น  าถือว่า
บุคคลนั นเป็นผู้มีคุณูปการต่อการบริหารกิจการประปา ให้การบริหารกิจการประปาประกาศเกียรติคุณ
เพื่อยกย่องบุคคลนั นให้ทราบโดยท่ัวกัน 
  ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือทายาทผู้รับมรดกได้รับยกเว้นค่าน  าประปาในอัตราไม่เกิน 
30 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนจนค่าธรรมเนียมทุกประเภทในการขอใช้น  าประปาครั งแรก ทั งนี ไม่รวมถึง
บุคคลภายนอกผู้รับโอนสิทธิในการใช้น  าประปาจากบุคคลดังกล่าว  
  การแสดงเจตนาตามตามวรรคหนึ่งให้ท าหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตามกฎหมาย 
  ข้อ  35  ให้สถานท่ีราชการ บ้านพักข้าราชการ วัด มัสยิด สถานท่ีประกอบศาสนพิธี  
ท่ีมีใบอนุญาตให้รับสิทธิช าระค่าน  าประปาในอัตราเพียงครึ่งหนึ่งค่าน  าประปา 30 ลูกบาศก์เมตรแรก
ต่อเดือน 
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  ข้อ  36  ในกรณีมีความจ าเป็นท่ีการบริหารกิจการประปาต้องท าการซ่อมแซมระบบ
ประปาซึ่งท าให้ต้องหยุดการส่งจ่ายน  าเป็นการชั่วคราวการบริหารกิจการประปาจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนด าเนินไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ งไม่อาจหลีกเหลี่ยงได้การ
บริหารกิจการประปาอาจท าการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือแก้ไขระบบประปาตามควรแก่กรณีโดยไม่ต้อง
แจ้งล่วงหน้า  

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ  37  ข้อบัญญัตินี ท่ีเกี่ยวกับค่าประกันการใช้น  ามิให้กระทบต่อผู้ ใช้น  าตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารหนองบัวศาลา เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2555 ท่ีมีอยู่ก่อนหรือ
ในวันท่ีข้อบัญญัตินี ใช้บังคับ 
  ทั งนี ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี............เดือน....................................พ.ศ......................... 

 
       (ลงชื่อ).......................................... 
        ( นายจ าเริญ  เปล้ากระโทก ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 
ความเห็นนายอ าเภอ 

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

(ลงชื่อ) ................................................. 
      (...................................................) 
           นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้น  าประปาแนบท้าย 
“ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา เร่ือง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕9” 
 

ขนาดมาตรวัดน  า (นิ ว) 
 

ค่าประกันการใช้น  า 
(บาท) 

 

ค่าอุปกรณ์(มาตรวัดน  า) 
(บาท) 

 

ค่าด าเนินการ 
(บาท) 

  
๒ 5๐๐ 5๐๐ 1,000 

 
อัตราค่าบริการทั่วไป 

 
ขนาดมาตรวัดน  า (นิ ว) 

 
ค่าบริการท่ัวไป(ค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน  า) เดือนละ 

 (บาท) 
๒ 5 

 
กรณผีู้ขอใช้น  าที่ถูกงดจ่ายน  าประปา(ตัดมาตรวัดน  า) มีความประสงค์จะเปิดใช้น  าประปาต่อไปอีก
ให้ยื่นค าร้องขอบรรจบมาตรวัดน  าและช าระค่าธรรมเนียม ดังนี  
 

ขนาดมาตรวัดน  า (นิ ว) ค่าธรรมเนียมบรรจบมาตร 
มาตรวัดน  าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   ๒   5๐๐ 

 
บัญชีอัตราค่าน  าประปาแนบท้าย“ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

เร่ือง การบริหารกิจการประปา  พ.ศ.๒๕๕9” 
 

จ านวนน  า 
(ลูกบาศก์เมตร) 

ลูกบาศก์เมตรละ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1  5 - 10  
1 10 การเกษตร-ปศุสัตว์ค้าพาณิชย์ 
1 10 การประกอบการเพื่อบริการ 
1 10 การค้าเพื่อค้าปลีก-ค้าส่ง 
1 10 การประกอบการอุตสาหกรรม 

 
 



  

 

 
แบบค าขอการใช้น  าประปาการบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 

 

 

 

 
 

 

   

 

เลขท่ี...........................      เขียนท่ี............................................................ 
วนัท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ................... 

  ขา้พเจา้.................................................................อาย.ุ..............ปี    เจา้ของบา้นผูม้อบอ านาจ 

เลขบตัรประชาชน.....................................................วนัหมดอาย.ุ...............................อยูบ่า้นเลขท่ี..............หมู่ท่ี........... 
ถนน.........................ต าบล..........................อ าเภอ...............................จงัหวดั..........................รหัสไปรษณีย.์................ 
โทรศพัท.์..........................บตัรประจ าตวั...................................เลขท่ี...........................วนัหมดอาย.ุ................................ 
อาชีพ...................................................สถานท่ีท างาน...........................................................โทรศพัท.์............................ 
  มีความประสงคจ์ะด าเนินการตามขอ้..........ส าหรับบา้นเลขท่ี.............หมู่ท่ี..........ถนน.................... 
ต าบล.......................................อ าเภอ.................................จงัหวดั...............................สถานท่ีใกกลเ้คียง.......................... 
โดยมีการต่อน ้ าภายใกนขนาด ...........น้ิว  และมีก๊อกน ้ าขนาด ...........น้ิว  จ านวน............ก๊อก 

  ใกนการช าระเงินค่าน ้ าประปา ขา้พเจา้ไดแ้จง้ความจ านงการช าระเงินค่าน ้ าประปา โดยช าระท่ีส านกังานองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองบวัศาลาดว้ยตนเอง หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีของการบริหารกิจการประปา 

 ขา้พเจา้ยินดีจะใกห้ความสะดวกแก่เจา้หน้าท่ีการบริหารกิจการประปาใกนการส ารวจและปฏิบติัตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของการบริหารกิจการประปาเก่ียวกบัการขอรับใกชน้ ้ าประปาทุกประการ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีไดช้ี้แจงใกห้ขา้พเจา้ทราบแลว้ ใกน
การด าเนินการติดตั้งน้ีขา้พเจา้ไดว้างมดัจ าค่าติดตั้งตามท่ีการประปาส่วนภูมิภาคก าหนด หากขา้พเจา้ไม่น าเงินมาช าระภายใกน 30 
วนันบัตั้งแต่วนัท่ีการบริหารกิจการประปาออกหนงัสือแจง้ใกหข้า้พเจา้มาช าระเงินค่าติดตั้ง ขา้พเจา้ยนิดีใกหรั้บเงินค่ามดัจ าดงักล่าว 
เอกสารประกอบการยืน่ค าขอ   
       (ลงช่ือ)......................................ผูข้อใกชน้ ้ าประปา 
                 (......................................) 
 

 

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

ใบรับค าขอ (ส าหรับเจ้าหน้าที)่ 
  ไดรั้บค าขอเลขท่ี..................................จาก............................................................................................... 
เม่ือวนัท่ี...........................เดือน............................................พ.ศ...................................ไวแ้ลว้ 

 

       (ลงช่ือ)......................................ผูรั้บค าขอ 

                 (......................................) 
 

ขอ้ 1.    ขอติดตั้งมาตราวดัน ้ า ..............น้ิว 
ขอ้ 2.    ขอวางท่อ 

ขอ้ 3.    ขอใกชป้ระปาชัว่คราว 
ขอ้ 4.    ขอโอนประเภทการใกชน้ ้ า 
ขอ้ 5.     อ่ืน ................................................. 
 

1.  บตัรประจ าตวั 
2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

3.  หลกัฐานอ่ืนๆ 



  

 

(เม่ือน ามาติดต่อโปรดน าใกบรับค าขอมาแสดงทุกคร้ัง) 

แผนที ่
 

 
 


