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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ7าเขียว
เรื<อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักการ

ให้มขี อ้ บัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบลว่าด้วยการบริหารกิจการประปา

เหตุผล
เนืCองจากเป็ นการสมควรทีจC ดั ทําข้อบัญญัติ เรือC ง การบริหารกิจการประปา เพือC ประโยชน์ในการจัดให้มี
นํI าเพืCอการอุปโภค บริโภค ทีเC พียงพอแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียว ซึงC มาตรา
๖๘(๑) มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิมC เติมถึง(ฉบับทีC ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้กระทําได้โดยการตราเป็ นข้อบัญญัติ จึงตรา
ข้อบัญญัตนิ Iี

-2ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตําบลวังนํ7าเขียว
เรื<อง การบริ หารกิ จการประปา พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยทีCเป็ นการสมควรจัดทําข้อบัญญัติ เรืCอง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๖๘(๑) มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และทีCแก้ไขเพิมC เติมถึงฉบับทีC ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียว และนายอําเภอกําแพงแสน จึงตราข้อบัญญัตไิ ว้
ดังต่อไปนีI
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินIีเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลวังนํ7 าเขี ยว เรื<อง
การบริ หารกิ จการประปา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตนิ Iีให้ใช้บงั คับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียว นับแต่วนั ทีไC ด้
ประกาศโดยเปิ ดเผย ณ ทีทC าํ การองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลวัง นํI า เขีย ว เป็ น ผู้ร ัก ษาการให้เ ป็ น ไปตาม
ข้อบัญญัตนิ Iีและมีอาํ นาจตีความ วินิจฉัยปั ญหาทีเC กิดจากการบริหารกิจการประปา
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํI าเขียว มีอํานาจออกประกาศ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์
และวิธปี ฏิบตั เิ พือC ดําเนินการให้เป็ นไปตามข้อบัญญัตนิ Iี
กิจการประปาหมู่บา้ นใดไม่อาจบริหารกิจการประปาต่อไปได้หรือการบริหารกิจการประปา
ก่อให้เกิดความเสียหายจนประชาชนไม่สามารถใช้นIําได้หรือมติของทีปC ระชุมใหญ่ผใู้ ช้นIําส่งมอบการบริหารให้
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียวบริหารจัดการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียวเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ชีขI าดว่าจะดําเนินการวิธกี ารใด
คําวินิจฉัยของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว ให้เป็ นทีสC นIิ สุด
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตนิ Iี
“องค์การบริหารส่วนตําบล” หมายความถึง องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว
“ผูบ้ ริหารท้องถินC ” หมายความถึง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียวหรือ
ผูท้ นCี ายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียวมอบหมายให้รกั ษาราชการแทนหรือปฏิบตั ริ าชการแทน
“เจ้าพนักงานส่วนท้องถินC ” หมายความว่า ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIา
เขียว
“การประปา” หมายความถึง ระบบประปาซึงC องค์การบริหารส่วนตําบลได้จดั ให้มี
ขึIน เพืCอ ให้บ ริก ารประชาชนในพืIน ทีCแ ละรวมถึง กิจ การประปาหมู่ บ้า นซึCง องค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลได้
ดําเนินการบริหารกิจการไปพลางก่อนจนกว่าหมู่บ้านจะมีความพร้อมในการนํ ากิจการประปาหมู่บ้านไป
ดําเนินการบริหารกิจการเอง
“ผู้ใ ช้นIํ า ประปา” หมายความถึง บุ ค คลทีCไ ด้ทํา สัญ ญาการใช้นIํ า ประปาไว้กบั
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือผูท้ เCี คยยืนC ความประสงค์และทําสัญญาขอใช้นIําประปาต่อคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบ่ า้ นไว้ก่อนแล้ว

“พนักงานจดมาตรวัดนํIา หมายความถึง เจ้าหน้าทีผC มู้ หี น้าทีรC บั ผิดชอบหรือผูท้ Cี
ได้รบั มอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้มหี น้าทีจC ดมาตรวัดนํIาและเรียกเก็บเงินค่านํIาประปา
“พนักงานผลิตนํIาประปา” หมายความถึง เจ้าหน้าทีผC มู้ หี น้าทีรC บั ผิดชอบหรือได้รบั
มอบหมายเกีCยวกับการผลิตนํI าประปา จัดหานํI าสะอาด บริการประชาชนผูใ้ ช้นIํ าประปาและตรวจสอบ
ซ่อมแซม บํารุงรักษาระบบนํIาประปาขององค์การบริหารส่วนตําบล
-3“การงดจ่ายนํI า” หมายความถึง การทีCกจิ การประปา งดจัดส่งหรือจําหน่ ายนํI า
ให้แก่ผใู้ ช้นIํา จะเป็ นด้วยลักษณะหรือวิธใี ดก็ตามทีผC ใู้ ช้นIําจะไม่สามารถใช้นIําได้ต่อไป
“มาตรวัดนํI า” หมายความถึง เครืCองมือหรืออุปกรณ์ทกCี ารประปาได้ตดิ ตังI ให้กบั
ผูใ้ ช้นIําเพือC วัดปริมาณนํIา
“เครืCองกันI นํI า” หมายความถึง ประตูนIํ าทีตC ดิ ตังI หน้ามาตรวัดนํI าซึCงมีไว้สําหรับปิ ด
และเปิ ดนํIา
“ท่อภายใน” หมายความถึง ท่อทีตC ่อจากมาตรวัดนํIาเข้าสูภ่ ายในบริเวณสถานทีใC ช้
นํIาหรืออาคารของผูใ้ ช้นIํา
“ท่อภายนอก” หมายความถึง ท่อทีตC ่อจากท่อจ่ายนํIาของการประปาไปเชือC มกับ
มาตรวัดนํIา
“อุปกรณ์การประปา” หมายความถึง มาตรวัดนํIา ประตูกนั I นํIา ท่อประปาตลอดจน
อุปกรณ์อนCื ทีเC กียC วข้อง
“จุดติดตังI มาตรวัดนํIา” หมายความถึง สถานทีทC ถCี กู กําหนดเป็ นทีตC งั I มาตรวัดนํIาและ
เครือC งกันI นํIาเพือC ให้มกี ารอ่านมาตรนํIาได้อย่างสะดวก
“ค่าประกันการใช้นIํา” หมายความถึง เงินทีกC ารประปาเรียกเก็บตามขนาดมาตร
วัดนํIา
เพืCอเป็ นหลักประกันในการชําระค่านํIาประปาแต่ละเดือน โดยผูใ้ ช้นIํ าจะได้รบั ค่าประกันคืนเต็มจํานวน เมืCอ
ยกเลิกการใช้นIําและไม่มหี นีIคา้ งชําระค่านํIาประปา เว้นแต่ผขู้ อใช้นIําประเภทหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และองค์การอืนC ทีไC ด้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว ให้ได้รบั ยกเว้นค่าประกันการใช้นIํา
“ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์” หมายความถึง ค่าแรงงาน มาตรวัดนํI า ท่อประปา
และอุปกรณ์อCนื ๆทีใC ช้ในการติดตังI นับจากมาตรวัดนํIาถึงจุดประสานท่อ ซึงC ไม่รวมท่อและอุปกรณ์หลังมาตร
วัดนํIาทีผC ขู้ อใช้นIําต้องดําเนินการเอง
“ค่ามัดจํา” หมายความถึง เงินทีผC ใู้ ช้นIําต้องชําระให้แก่การประปาในวันทีขC อติดตังI
เพือC นําไปใช้ในการสํารวจสถานทีแC ละประมาณราคาค่าใช้จา่ ยในการติดตังI
“ค่าบริการทัวไป”
C
หมายความถึง เงินทีCการประปาเรียกเก็บเป็ นรายเดือน ตาม
ขนาดมาตรวัดนํI าทีตC ดิ ตังI เพืCอนําไปใช้ในการบํารุงรักษา ซ่อมหรือเปลียC นมาตรวัดนํIา อุปกรณ์และท่อจ่าย
นํIาให้อยูใ่ นสภาพทีใC ช้งานได้ดี
“ค่านํI าประปา” หมายถึง การกําหนดอัตราค่านํI าขันI ตํCาของผูใ้ ช้นIํ าคิดบนพืIนฐาน
ของความจําเป็ นทีผC ใู้ ช้นIําต้องการใช้นIําประปาในแต่ละเดือนตามอัตราทีกC าํ หนดในบัญชีแนบท้าย ซึงC อัตราค่า
นํIาขันI ตํCาอาจปรับปรุงเปลียC นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมวด ๑
การขอใช้นIําประปา
ข้อ ๕ บุคคลดังต่อไปนีIมอี าํ นาจยืนC คําขอใช้นIําต่อการประปาองค์การบริหารส่วนตําบล
(๑) เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของสถานประกอบการ
(๒) ผูเ้ ช่า หรือผูค้ รอบครอง
-4(๓) ผูม้ อี าํ นาจจัดการแทนนิตบิ ุคคล
บุคคลตามวรรคหนึCงอาจมอบอํานาจในการยืนC คําขอใช้นIําประปาได้ ทังI นีIตอ้ งทําเป็ นลายลักษณ์
อักษร
ผูใ้ ช้นIําประปาหนึCงหลังคาเรือนหรือหนึCงบ้านเลขทีC สามารถยืนC คําร้องขอใช้นIําประปาได้หนึCงมาตรวัด
นํIาประปาเท่านันI
ข้อ ๖ บุคคลใดต้องการใช้นIํ าของการประปาให้ยCนื คําขอต่อการประปาตามแบบคําขอทีCกําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตนิ Iี เว้นแต่จะเป็ นผูใ้ ช้นIํ าประปาของกิจการประปาหมู่บา้ นซึCงได้เคยยืCนคําขอใช้นIํ าประปาต่อคณะ
กรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้ นไว้แล้ว ให้แจ้งขอขึนI ทะเบียนเป็ นผูใ้ ช้นIํ าต่อการ
ประปาโดยไม่ตอ้ งยืนC คําขอใช้นIําใหม่
ข้อ ๗ การยืนC คําขอใช้นIําประปาตามข้อ ๖ ให้แนบหลักฐานประกอบคําขอพร้อมชําระค่าธรรมเนียมตาม
บัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตดิ งั นีI
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีขC องรัฐ
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน
๓. กรณีเป็ นนิตบิ ุคคลต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย
๔. หลักฐานการเป็ นผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
๕. หนังสือมอบอํานาจกรณีมอบอํานาจให้ผอู้ นCื ยืนC คําขอแทน
กรณีทผCี ขู้ อใช้นIําเป็ นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิตบิ ุคคลอืCนทีไC ด้จดทะเบียนมีใบอนุ ญาตแล้วให้
หัวหน้าหน่ วยงานหรือผูม้ อี ํานาจตามกฎหมาย ผูจ้ ดั การหรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลแล้วแต่กรณีเป็ นผูม้ อี ํานาจลง
นามในแบบคําขอใช้นIําประปาและสัญญาการใช้นIําประปา
การมอบอํานาจต้องทําเป็ นหนังสือและมีพยานอย่างน้อยสองคนและปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย
ในกรณีมคี วามจําเป็ นต้องวางท่อประปาผ่านทีCดนิ ของผูอ้ Cนื ผูข้ อใช้นIํ าต้องได้รบั ความยินยอมจาก
เจ้าของทีดC นิ นันI เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือC แสดงต่อการประปาในวันยืนC คําขอ
ข้อ ๘ ผูใ้ ช้นIําประปารายใดมีความประสงค์ขอใช้นIําประปาเป็ นการชัวคราวให้
C
ยนCื คําขอโดยหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารเดียวกับการยืนC ขอใช้นIํากรณีทวไป
ัC
หมวด ๒
การยกเลิกการใช้นIํา

ข้อ ๙ เมือC ผูใ้ ช้นIําประปาต้องการยกเลิกการใช้นIํา ให้แจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือต่อการประปา เพือC ขอรับ
เงินประกันการใช้นIําคืนเต็มจํานวน เว้นแต่จะมีหนีIอนั เกิดจากการใช้นIําประปาค้างชําระอยูใ่ ห้หกั ออกก่อน
ตามจํานวนทีคC า้ งส่วนทีเC หลือ ถ้าหากมี ให้คนื แก่ผใู้ ช้นIํา ทังI นีI ให้นําบัตรประชาชนพร้อมสําเนา ใบเสร็จค่า
ประกันการใช้นIํา และใบเสร็จรับเงินค่านํIาประปาครังI สุดท้ายของผูโ้ อน หรือสําเนา (ถ้ามี) เป็ นหลักฐานใน
การรับเงินคืน
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หมวด ๓
การดําเนินการติดตังI
ข้อ ๑๐ การต่อท่อประปาจากท่อจ่ายนํIาของการประปาถึงทีตC ดิ ตังI มาตรวัดนํIา รวมทังI การติดตังI มาตรวัดนํIา
และเครือC งกันI นํIาตลอดจนอุปกรณ์อนCื ๆ พร้อมทังI การกําหนดขนาดของสิงC ของเหล่านันI ให้เป็ นอํานาจหน้าทีC
ของการประปาโดยเฉพาะผูห้ นึCงผูใ้ ดจะกระทําโดยพลการมิได้
บรรดาท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดนํIา อุปกรณ์เครือC งกันI นํIารวมทังI มาตรวัดนํIาเมือC ได้ตดิ ตังI แล้วให้
ตกเป็ นทรัพย์สนิ ของการประปา เว้นแต่ ท่ออุปกรณ์ภายในมาตรวัดนํIาถือเป็ นทรัพย์สนิ ของผูใ้ ช้นIํา
ข้อ ๑๑ ในวันทีขC อติดตังI ประปา เมือC ผูข้ อใช้นIําได้ชาํ ระค่ามัดจําแก่การประปาตามอัตราทีกC าํ หนดในบัญชี
แนบท้ายข้อบัญญัตนิ Iีแล้ว ให้การประปามอบหมายเจ้าหน้าทีอC อกสํารวจสถานทีแC ละจัดทํารายละเอียดวัสดุ
อุปกรณ์ และแจ้งรายละเอียดรายการวัสดุอุปกรณ์ให้ผขู้ อใช้นIําทราบภายในเจ็ดวัน
ผูข้ อใช้นIําซึงC ได้รบั แจ้งตามวรรคหนึCงต้องรับผิดชอบจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามรายการให้เรียบร้อย
การประปาจึงจะดําเนินการติดตังI ประปาให้ หากไม่ชาํ ระภายในเวลาทีกC าํ หนดให้ถอื ว่าผูใ้ ช้นIําสละสิทธิในการ
q
ขอใช้นIําประปาครังI นันI และการประปามีอาํ นาจริบเงินมัดจําไว้ได้ทงั I สินI
ข้อ ๑๒ ผูข้ อใช้นIําประปาทียC นCื คําร้องและชําระค่าใช้จา่ ยในการติดตังI ประปาแล้วต่อมา ปฏิเสธทีจC ะให้การ
ประปาวางท่อและติดตังI มาตรวัดนํIาภายในเวลาทีไC ด้รบั แจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ถอื ว่า ผูข้ อใช้นIํา
สละสิทธิการใช้
นIํา ให้การประปาคืนค่าใช้จา่ ยในการติดตังI ประปาทีไC ด้ชาํ ระไว้โดยหักค่าใช้จา่ ยในการ
q
ดําเนินการตามยอดทีใC ช้จา่ ยจริง
หมวด ๔
หน้าทีผC ใู้ ช้นIํา
ข้อ ๑๓ ผูใ้ ช้นIําจะใช้เครือC งสูบนํIาหรือเครือC งมืออืนC ใดสูบนํIาโดยตรงจากท่อนํIาของการประปาหรือจากท่อ
ภายในมิได้ ถ้าใช้นIําจากแหล่งอืนC เช่น นํIาฝน นํIาบ่อบาดาล ฯลฯ ผูใ้ ช้นIําจะต้องต่อท่อแยกไว้ต่างหาก
จากท่อจ่ายนํIาของการประปาและท่อภายใน
ในกรณีผใู้ ช้นIํากระทําการฝ่ าฝืนตามวรรคหนึCงการประปามีสทิ ธิงดจ่ายนํIาแก่ผใู้ ช้นIําและเรียกให้ผใู้ ช้
นํIาชดใช้คา่ เสียหายอันเกิดแต่การนันI ตามทีกC ารประปากําหนด

ข้อ ๑๔ ในกรณีทมCี เี หตุอนั ควรสงสัยว่ามาตรวัดนํIาคลาดเคลือC น ให้ผใู้ ช้นIําแจ้งเป็ นหนังสือต่อการประปา
เพือC ทําการตรวจสอบมาตรวัดนํIา
เมือC มีการตรวจสอบตามวรรคหนึCงแล้วปรากฏว่ามาตรวัดนํIามีการคลาดเคลือC นจริง การประปาจะ
ดําเนินการซ่อมหรือเปลียC นให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆในการตรวจสอบ และการประปาจะคิดจํานวนนํIาทีC
ได้ใช้หรือสูญเสียไปโดยใช้อตั ราเฉลียC เท่ากับจํานวนนํIาทีไC ด้ใช้ในสามเดือนทีผC า่ นมา แต่หากตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่ามาตรวัดนํIาอยูใ่ นสภาพใช้การได้ตามปกติผใู้ ช้นIําต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบตามอัตราทีกC าร
ประปากําหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตนิ Iี
เมือC มีเหตุสงสัยตามวรรคหนึCงให้ถอื เป็ นหน้าทีขC องผูใ้ ช้นIําในการแจ้งให้การประปาทราบภายในสาม
วัน
ทําการ หากผูใ้ ช้นIําเพิกเฉยให้ถอื ว่ามีเจตนาทุจริตและมีโทษเช่นเดียวกับความผิดข้อ ๒๗
-6ข้อ ๑๕ ผูใ้ ช้นIําจะทําการปลูกสร้าง ต่อเติมโรงเรือน สิงC ปลูกสร้างอืนC ใด ปลูกต้นไม้หรือกระทําการใดๆอัน
เกิดอันตรายหรือเป็ นอุปสรรคต่อระบบการส่งนํIาประปา การบํารุงรักษามาตรวัดนํIาตลอดจนท่อและอุปกรณ์
มิได้ เว้นแต่ จะได้ตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับการประปา
ข้อ ๑๖ ผูใ้ ช้นIํารายใดยินยอมให้ผอู้ นCื เอานํIาประปาไปใช้โดยการซือI ขาย การให้ หรือวิธกี ารอืนC ใดใน
ลักษณะเดียวกันไม่วา่ จะเป็ นไปเพือC ค้ากําไรหรือไม่จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากการประปา
หมวด ๕
การชําระค่านํIาประปาและการเก็บเงิน
ข้อ ๑๗ ให้ผใู้ ช้นIําชําระเงินค่านํIาประปาเป็ นรายเดือนตามอัตราทีรC ะบุในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตนิ Iี ซึงC การ
ประปาจะคํานวณจากปริมาณการใช้นIําของผูใ้ ช้นIําทีอC า่ นได้จากมาตรวัดนํIาคูณด้วยอัตราค่านํIาประปาทีใC ช้ใน
ปั จจุบนั ค่านํIาทีใC ช้ตอ้ งไม่น้อยกว่าอัตราค่านํIาประปาขันI ตํCาทีกC าํ หนดไว้ในบัญชีแนบท้าย
ให้การประปาออกใบเสร็จรับเงินค่านํIาประปาตามวรรคหนึCงและค่าบริการทัวไปให้
C
แก่ผใู้ ช้นIําไว้เป็ น
หลักฐานทุกครังI
ข้อ ๑๘ ผูใ้ ช้นIําประปาอาจชําระเงินค่านํIาประปาทันทีทพCี นักงานจดมาตรวัดนํIานําใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้ง
หนีIไปขอเรียกเก็บ หรืออาจขอใบแจ้งหนีIเพือC ชําระเงินด้วยตนเอง ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
นํIาเขียวภายใน เจ็ดวันนับแต่วนั ได้รบั ใบแจ้งหนีI
หมวด ๖
การจดและอ่านมาตรวัดนํIา
ข้อ ๑๙ เมือC การประปาได้ตดิ ตังI มาตรวัดนํIาให้แก่ผขู้ อใช้นIําประปาแล้วให้พนักงานจดมาตรวัดนํIาทําการอ่าน
มาตรวัดนํI าของผูใ้ ช้นIํ าในเดือนถัดไปซึCงตรงกับวันทีทC ตCี ดิ ตังI มาตรวัดนํI าเพืCอออกใบเสร็จรับเงินค่านํI าประปา
โดยให้ถอื ว่าเป็ นค่านํIาประปาเดือนนันI ทังI นีI การประปาอาจปรับเปลียC นระบบการอ่านมาตรวัดนํIารายใหม่ให้
สอดคล้องกับระบบการอ่านมาตรของการประปา

ข้อ ๒๐ ผูใ้ ช้นIํ าต้องให้ความยินยอมและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีกC ารประปาซึCงมีหน้าทีเC ข้าไปใน
ทีดC นิ อาคารหรือสถานทีอC นั เป็ นทีอC ยูอ่ าศัยของผูใ้ ช้นIําเพือC จดตัวเลขการใช้นIํา (จดมาตรวัดนํIา) ในแต่ละเดือน
ตลอดจนการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมมาตรวัดนํIาหรือท่ออุปกรณ์ในการส่งนํIาระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขนIึ
ถึง
พระอาทิตย์ตก ทังI นีI การดําเนินการดังกล่าวของเจ้าหน้าทีใC ห้แสดงบัตรประจําตัวพนักงานทุก
ครังI

-7หมวด ๗
การโอนกรรมสิทธิการใช้
นIําประปา
q
ข้อ ๒๑ การโอนกรรมสิทธิในการใช้
นIําประปาอาจมีได้ในกรณีดงั ต่อไปนีI
q
(๑) ผูใ้ ช้นIําเดิมตาย หรือ ย้ายทีอC ยู่ หรือ
(๒) การเช่าบ้านหรืออาคารทีตC ดิ ตังI ประปาไว้แล้ว
(๓) การซือI ขายบ้านหรืออาคารทีตC ดิ ตังI ประปาไว้แล้ว
(๔) กรณีอนCื ทีกC ารประปากําหนด
ผูโ้ อนตามวรรคหนึCงอาจมอบอํานาจเป็ นหนังสือในการขอโอนกรรมสิทธิมาตรวั
ดนํIาหรือเพือC ขอรับเงิน
q
ประกันคืนเนืCองจากการโอนกรรมสิทธิ q และผูร้ บั โอนจะมอบอํานาจเพือC รับโอนกรรมสิทธิ q มาตรวัดนํIาก็ให้ทาํ ได้
ทังI นีIหนังสือมอบอํานาจต้องปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย
กรณีผโู้ อนกรรมสิทธิการใช้
นIําตามวรรคหนึCงถึงแก่ความตายให้ทายาทเป็ นผูโ้ อนกรรมสิทธิ q
q
ข้อ ๒๒ ให้ผรู้ บั โอนกรรมสิทธิการใช้
นIําตามข้อ ๒๑ นําหลักฐานต่อไปนีIแสดงต่อการประปา
q
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ/บัตรประจําตัวพนักงานองค์การของรัฐ
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านทีอC ยูป่ ั จจุบนั
(๓) สําเนาหนังสือสัญญาซือI ขายบ้าน/อาคาร (ถ้ามี)
(๔) สําเนาหนังสือสัญญาเช่าบ้าน/อาคาร (ถ้ามี)
(๕) สําเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ทีมC าตรวัดนํIาตังI อยู่
ข้อ ๒๓ การรับโอนกรรมสิทธิการใช้
นIําตามข้อ ๒๑ ผูโ้ อนต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่อไปนีI
q
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ/บัตรประจําตัวพนักงานองค์การของรัฐ
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านทีอC ยูป่ ั จจุบนั
(๓) สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีผโู้ อนตาย)
(๔) ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้นIําตัวจริง (กรณีหายให้ใช้ใบแจ้งความ)
(๕) ใบเสร็จรับเงินค่านํIาประปาครังI สุดท้ายของผูโ้ อนหรือสําเนา (ถ้ามี)

ข้อ ๒๔ ถ้าผูใ้ ช้นIําได้รอIื ถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมลิ าํ เนา โดยมิได้แสดงเจตนาว่าจะครอบครองสิทธิการ
ใช้นIําอยูต่ ่อไปหรือโอนสิทธิการใช้นIําให้ผอู้ นCื หรือบอกเลิกสัญญาการใช้นIําภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ทีไC ด้รอIื
ถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมลิ าํ เนาให้ถอื ว่าสละสิทธิการใช้นIํา การประปาทรงไว้ซงCึ สิทธิทจCี ะงดการจ่ายนํIา
หรือโอนกรรมสิทธิการใช้
นIําให้แก่บุคคลอืนC
q
ข้อ ๒๕ กรณีผใู้ ช้นIําถึงแก่ความตาย ทายาทหรือผูม้ กี รรมสิทธิในอาคารสถานที
นC นั I ประสงค์จะได้รบั สิทธิ
q
ในการใช้นIํ าต่อไป ให้ทายาทหรือผูม้ กี รรมสิทธิแสดงความจํ
านงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อการประปาเพืCอทํา
q
การโอนสิทธิการใช้นIําภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีผC ใู้ ช้นIําถึงแก่ความตาย
ในกรณีตามวรรคหนึCงหากทายาทหรือผูม้ กี รรมสิทธิในอาคารสถานที
มC ไิ ด้ดําเนินการใดๆเพืCอขอรับ
q
โอนสิทธิการใช้นIําภายในระยะเวลาทีกC าํ หนด ให้ถอื ว่ามีเจตนาสละสิทธิ q การประปามีอาํ นาจในการงดการจ่าย
นํIาประปานันI ได้
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q อสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารอันเนืCองจากการซือI ขาย การเช่าหรือการทํา
นิตกิ รรมใดๆ โดยทีคC ่กู รณีมไิ ด้ตกลงในเรืCองสิทธิในการใช้นIําหรือเงินประกันการใช้นIําไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
ให้ถอื ว่า ผูใ้ ช้นIํ ารายเดิมได้สละสิทธิหรือโอนเงินประกันการใช้นIํ าไปเป็ นของผูค้ รอบครองบ้านหรืออาคาร
ตามสิทธิสบื เนืCองจากการทํานิตกิ รรมดังกล่าว ผูค้ รอบครองบ้านหรืออาคารใหม่มสี ทิ ธิขอเปลียC นชือC ผูใ้ ช้นIําได้
โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินประกันการใช้นIําหรือค่าใช้จา่ ยอืCนใด เว้นแต่ผใู้ ช้นIํารายเดิมได้ถอนเงินประกันการใช้นIําไป
แล้ว หรือกิจการประปาได้หกั เงินประกันการใช้นIํ าชดใช้ค่านํI าทีคC า้ งชําระจนหมดสินI แล้ว ให้ผูค้ รอบครอง
บ้านหรืออาคารรายใหม่ วางเงินประกันการใช้นIําใหม่
หมวด ๘
ความรับผิดของผูใ้ ช้นIํา
ข้อ ๒๖ การประปาถือเป็ นทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ผูใ้ ดกระทําโดยเจตนา หรือ โดยประมาท
ทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของกิจการประปาไม่วา่ โดยทางตรงหรือโดยอ้อม ผูน้ นั I ต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่การประปาตามความเสียหายนันI ทังI นีI ไม่ตดั สิทธิการประปาในการดําเนินคดีทงั I ทางแพ่ง
และทางอาญา
ข้อ ๒๗ ผูใ้ ดโดยทุจริตเอานํIาประปาไปใช้ หรือเปลียC นแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดนํIาหรือกระทําการใด ๆ
เพืCอเอานํI าประปาไปใช้โดยไม่มอี ํานาจ ให้การประปางดจ่ายนํI า(ตัดมาตร)ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าและเป็ นดุลยพินิจของผูบ้ ริหารท้องถินC ในการพิจารณาดําเนินคดีแก่ผนู้ นั I
ในกรณีตามวรรคหนึCงให้ผกู้ ระทําผิดชดใช้คา่ นํIาประปาทีไC ด้ใช้ไปแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีกC าร
ประปากําหนด และมิให้อนุญาตจ่ายนํIาประปาแก่ผนู้ นั I จนกว่าจะได้ชดใช้คา่ เสียหายเต็มจํานวน
ในกรณีทผCี ใู้ ช้นIําตามวรรคหนึCงได้รบั อนุญาตให้ใช้นIําใหม่ ผูใ้ ช้นIําต้องดําเนินการขอใช้นIําเสมือนเป็ น
ผูใ้ ช้นIํารายใหม่และให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมขอบรรจบมาตรวัดนํIาตามอัตราบัญชีแนบท้าย
ข้อ ๒๘ ในกรณีทผCี ใู้ ช้นIําค้างชําระค่านํIาประปาเป็ นเวลาหนึCงเดือนให้การประปาแจ้งเตือนเป็ นหนังสือให้ผใู้ ช้
นํIาทราบเพือC ดําเนินการชําระค่านํIาทีคC า้ งอยูใ่ ห้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไC ด้รบั หนังสือแจ้ง

ถ้าผูใ้ ช้นIําตามวรรคหนึCงได้รบั แจ้งแล้วเพิกเฉยให้การประปามีอาํ นาจบอกเลิกสัญญาและงดจ่ายนํIา
(ตัดมาตร)ทันที และมีอาํ นาจหักค่านํIาทีคC า้ งชําระจากค่าประกันการใช้นIําได้เต็มจํานวน
ข้อ ๒๙ ผูใ้ ดละเมิดการใช้นIําหรือกระทําการใดๆให้การประปาได้รบั ความเสียหายหรือไม่ยอมชําระเบียI ปรับ
หรือค่าเสียหายตามทีกC ารประปาเรียกเก็บ เมือC ถูกงดจ่ายนํIาประปาแล้ว (ตัดมาตรวัดนํIา) แต่การประปายัง
ไม่ได้บอกเลิกสัญญาหากผูน้ นั I นําเงินมาชําระหนีIทคCี า้ งทังI หมดภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีงC ดจ่ายนํIา ให้การ
ประปาทําการติดตังI มาตรวัดนํIาให้ใช้ตามเดิม ทังI นีIตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดนํIาตามอัตราทีกC าร
ประปากําหนดในบัญชีแนบท้าย
ในกรณีทพCี น้ กําหนดเวลาตามวรรคหนึCงเมือC ได้ชาํ ระหนีIทคCี า้ งทังI หมดแล้วให้ยนCื คําขอใช้นIําและชําระ
ค่าใช้จา่ ยในการติดตังI ประปาเสมือนเป็ นผูใ้ ช้นIํารายใหม่
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การเปลียC นขนาดมาตรวัดนํIาและการย้ายสถานทีใC ช้นIํา
ข้อ ๓๐ ในกรณีทผCี ใู้ ช้นIําต้องการเปลียC นขนาดมาตรวัดนํIา หรือย้ายสถานทีใC ช้นIํา หรือเปลียC นจุดประสานท่อ
จากจุดหนึCงไปยังอีกจุดหนึCงภายในเขตพืนI ทีบC ริการของการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลโดยไม่เปลียC น
ขนาดมาตรวัดนํIาให้ยนCื คําร้องต่อการประปาพร้อมหลักฐาน ดังนีI
(๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือบัตรประจําตัวพนักงานองค์การของรัฐ
(พร้อมสําเนา)
(๒) สําเนาทะเบียนบ้านทีจC ะย้ายสถานทีใC ช้นIําไป
(๓) ใบเสร็จค่านํIาประปาครังI สุดท้ายหรือสําเนา (ถ้ามี)
(๔) ใบเสร็จค่าประกันการใช้นIํา (ถ้ามี)
ในกรณีการขอเปลียC นขนาดมาตรวัดนํIาตามวรรคหนึCงผูข้ อใช้นIําต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม
เช่นเดียวกับ
การขอใช้นIําประปาในครังI แรกและให้การประปาคืนเงินค่าประกันการใช้นIําทีเC รียกเก็บไว้เดิมแก่ผขู้ อใช้นIํา
กรณีการย้ายสถานทีใC ช้นIําหรือเปลียC นจุดประสานท่อตามวรรคหนึCงให้ผใู้ ช้นIําชําระค่าธรรมเนียม
เช่นเดียวกับการขอติดตังI ใหม่ ยกเว้นค่ามาตรวัดนํIาและค่าประกันการใช้นIํา
หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๓๑ กรณีมาตรวัดนํIาเสียหาย บุบสลายหรือชํารุดโดยการกระทําของผูใ้ ช้นIําหรือบริวารทําให้ไม่สามารถ
วัดค่าการใช้นIําได้มโี ทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ในกรณีตามวรรคหนึCงให้ผใู้ ช้นIําแจ้งการประปาภายในห้าวันเพือC ติดตังI มาตรวัดนํIาใหม่โดยออก
ค่าใช้จา่ ยเองทังI สินI หากพ้นระยะเวลาทีกC าํ หนดให้การประปาแจ้งการงดจ่ายนํIาเป็ นหนังสือภายในสามวันทํา
การและดําเนินการงดจ่ายนํIาทันที

กรณีตามวรรคหนึCงถ้าในเดือนใดไม่อาจคิดค่านํIาประปาทีไC ด้ใช้ไปได้ให้คาํ นวณจากจํานวนนํIาทีไC ด้ใช้
ไปเท่ากับอัตราค่านํIาเฉลียC สามเดือนทีผC า่ นมา
การขอใช้นIําภายหลังการงดจ่ายนํIาตามวรรคสองให้ผใู้ ช้นIําดําเนินการขอใช้นIําเสมือนเป็ นผูใ้ ช้นIําราย
ใหม่
ข้อ ๓๒ กรณีมาตรวัดนํIาประปาสูญหายผูใ้ ช้นIําจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆทีเC กิดขึนI
ข้อ ๓๓ ผูใ้ ดกระทําการฝ่ าฝืนข้อบัญญัตนิ Iีในข้อ ๑๐ วรรคหนึCง ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๗ มี
โทษปรับไม่เกินหนึCงพันบาท
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ข้อ {๔ บุคคลใดแสดงเจตนายกทีดC นิ ให้แก่การประปาโดยปราศจากค่าตอบแทนเพืCอใช้เป็ นสถานทีกC ่อสร้าง
และเป็ นทีตC งั I ระบบประปาเพือC ส่งจ่ายนํIาให้แก่บรรดาผูใ้ ช้นIําถือว่าบุคคลนันI เป็ นผูม้ คี ุณูปการต่อการประปา ให้
การประปาประกาศเกียรติคณ
ุ เพือC ยกย่องบุคคลนันI ให้ทราบโดยทัวกั
C น
บทเฉพาะกาล
ข้อ {๔ ในกรณีทมCี คี วามจําเป็ นทีกC ารประปาต้องทําการซ่อมแซมระบบประปาซึงC ทําให้หยุดการส่งจ่ายนํIาเป็ น
การชัวคราวการประปาจะแจ้
C
งให้ทราบล่วงหน้ าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่าหนึCงวัน เว้นแต่ ในกรณีจําเป็ น
เร่งด่วนอย่างยิงC ซึงC ไม่อาจหลีกเลียC งได้การประปาอาจทําการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือแก้ไขระบบประปาตาม
ควรแก่กรณีโดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งล่วงหน้า
ทังI นีIตงั I แต่บดั นีIเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันทีC

เดือน

นายสมพร ภพักตร์จนั ทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํIาเขียว

พ.ศ.

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(..........................................................)
นายอำเภอกำแพงแสน

- 11 บัญชีอตั ราค่าธรรมเนี ยมการขอใช้นํ7าประปาแนบท้าย
“ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตําบลวังนํ7าเขียว เรื<อง การบริ หารกิ จการประปา พ.ศ.
๒๕๖๐ ”
ขนาด
มาตรวัด
นํIา (นิIว)
(๑)
๑/๒
3/4
๑

ค่ามัดจํา ค่าประกันการใช้นIํา
(บาท)
(บาท)
(๒)
(๓)
ไม่เก็บ
ไม่เก็บ
๕๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

อัตราค่าบริ การทัวไป(ค่
<
ารักษามาตร)
ขนาดมาตรวัดนํIา (นิIว)
(๑)
๑/๒
๓/๔
๑

ค่าบริการทัวไป
C
เดือนละ (บาท)
(๕)
๑๐
๒~
๓~

ค่าแรงติดตังI ครังI แรกไม่เสียค่าแรง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ผขู้ อใช้นIําจัดหาตามรายการทีกC าํ หนด
(๔)
กําหนดระยะห่างจากท่อเมน ไม่เกิน | เมตร

กรณี ผขู้ อใช้นํ7าที<ถกู งดจ่ายนํ7าประปา (ตัดมาตร) มีความประสงค์จะเปิ ดใช้นํ7าประปาต่อไปอีกให้ยื<น
คําร้องขอบรรจบมาตรวัดนํ7าและชําระค่าธรรมเนี ยม ดังนี7
ขนาดมาตรวัดนํIา (นิIว)
มาตรวัดนํIาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒
มาตรวัดนํIาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๔
มาตรวัดนํIาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑

ค่าธรรมเนียมบรรจบมาตร
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ค่าธรรมเนี ยมในการตรวจสอบมาตรวัดนํ7าตามข้อ ๑๔ วรรคสอง
ขนาดมาตรวัดนํIา (นิIว)
มาตรวัดนํIาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒
มาตรวัดนํIาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๔
มาตรวัดนํIาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวัดนํIา
๑๐๐
๑๐๐
๒๕๐

- 12 ค่าประกันการใช้นํ7ากรณี ขอใช้นํ7าชัวคราว
<
ขนาดมาตรวัดนํIา (นิIว)
มาตรวัดนํIาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒
มาตรวัดนํIาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๔
มาตรวัดนํIาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑

ค่าประกันการใช้นIํา (บาท)
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐

บัญชีอตั ราค่านํ7าประปาแนบท้าย

“ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตําบลวังนํ7าเขียว เรื<องการบริ หารกิ จการประปา พ.ศ.
๒๕๖๐”
จํานวนนํIา
(ลูกบาศก์เมตร)
๐ - ๕๐
๕๑ - ๑๐๐
๑๐๐ - ๑๕๐
๑๕๐ ขึนI ไป

ลูกบาศก์เมตรละ
(บาท)
๕
๗
10
15

หมายเหตุ

