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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  พ.ศ. 2562 

.................................................................. 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม ได้จัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม เรื่อง 
กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านทาม และนายอ าเภอศรีมหาโพธิได้อนุมัติให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

เรื่อง  กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
พ.ศ. ๒562 

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

หลักการ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   เพ่ือ

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของการประปาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก  รวดเร็ว เป็นผลดีแก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลและประชาชนผู้ใช้น  าประปา 
 

เหตุผล 
 โดยที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๗๑   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติต าบล  เพ่ือใช้บังคับในต าบล
ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย  หรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   จึงเห็นสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
เรื่อง  กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

พ.ศ. ๒๕62 
          
             โดยที่เป็นการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  ว่าด้วยกิจการประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขโดย
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๔)  แห่ง
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๖ ข้อ ๑๖ ข้อ 
๒๑ วรรคสอง ข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา  ๒๙  ประกอบกับ มาตรา ๓๓  มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามและนายอ าเภอศรีมหาโพธิ   จึงตราข้อบัญญัติขึ นไว้ดังต่อไปนี  
   ข้อ  ๑   ข้อบัญญัตินี    เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  เรื่อง กิจการประปาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  พ.ศ.  ๒๕62” 
  ข้อ  ๒   ข้อบัญญัตินี   ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  ตั งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  
ณ  ส านักงานท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ  ๓   บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ  ข้อบังคับ   ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี หรือ
ซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี ให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน 
  ข้อ  ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี    และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศหรือค าสั่ง   เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี   พร้อมทั งมีอ านาจแต่งตั งพนักงาน
เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นเจ้าหน้าที่การประปา      
  ข้อ  ๕  ในข้อบัญญัตินี  
 “การประปา”  หมายถึง    การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   ต าบลบ้านทาม   อ าเภอศรีมหาโพธิ    
จังหวัดปราจีนบุรี 
 “เจ้าหน้าที่การประปา”  หมายถึง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั งจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม    
 “ผู้ขอใช้น  า” หมายถึง  บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรหรือสถานประกอบการที่ ยื่นความประสงค์ขอใช้น  าต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
 “ผู้ใช้น  า”   หมายถึง  บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรหรือสถานประกอบการที่ได้ท าสัญญาการใช้น  าประปาไว้กับการ
ประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม    
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         “อัตราค่าน  าประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น  าประปา”   หมายถึง   เงินหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านทาม   เรียกเก็บจากผู้ใช้น  าประปา รวมทั ง ค่าท่อ อุปกรณ์ ค่าแรง และค่าด าเนินการติดตั งประปาจน
แล้วเสร็จ แต่ไม่รวมถึงค่าติดตั งประปาภายในอาคาร 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”   หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม    
          “พนักงานเจ้าหน้าที่”   หมายถึง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ต าบลต าแหน่งอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
                                                                 หมวด  ๑ 

คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
      

          ข้อ ๖  ให้มีคณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ดังต่อไปนี  

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม           เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามตามที่ได้รับการคัดเลือก     เป็นกรรมการ 
(๔) ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตามท่ีได้รับการคัดเลือก       เป็นกรรมการ 
(๕) ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน  ตามท่ีได้รับการคัดเลือก      เป็นกรรมการ 
(๖) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม        เป็นกรรมการ 
(๗) หัวหน้าส านักปลัด          เป็นกรรมการ 
(๘) ผู้อ านวยการกองคลัง          เป็นกรรมการ 
(๙) ผู้อ านวยการกองช่างหรือ    

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมาย      เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามมีหน้าที่ในการก าหนดค่าใช้จ่ายใน
การติดตั งประปา อัตราค่าน  าประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น  าตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี   และในกรณีที่
มีความจ าเป็นคณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราหรือก าหนดค่าใช้จ่าย
อ่ืนเพิ่มเติมได้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

หมวด  ๒ 
การขอใช้น  าประปา 

    

ข้อ  ๗  การขอใช้น  าประปา  ผู้ขอจะต้องยื่นค าร้องขอใช้น  าต่อเจ้าหน้าที่การประปา   ตามแบบที่ก าหนดใน
ข้อบัญญัตินี    ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   พร้อมเอกสาร  ดังต่อไปนี  

(๑)  ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           - ๓ - 

 
(๒)  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมส าเนา 

จ านวน  ๑   ฉบับ             
 (๓)  กรณีผู้ยื่นค าขอใช้น  าเป็นผู้เช่าจะต้องน าหนังสือยินยอมของผู้ให้เช่ามายื่นพร้อมค าร้อง 
 (๔)  หากวางท่อตัดผ่านที่ดินของผู้อื่น  จะต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินมายื่นพร้อมค าร้อง 

ข้อ  ๘  ผู้ขอใช้น  าประปา  ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี   เมื่อเจ้าหน้าที่การประปา
พิจารณาอนุญาตให้ใช้น  าประปา 
 ข้อ  ๙  ให้เจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาค าร้องขอใช้น  าภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอใช้น  าประปา
จากผู้ยื่นค าร้อง 
 กรณีเจ้าหน้าที่ประปาพิจารณาแล้วอนุญาตให้ใช้น  าประปา   ให้แจ้งผู้ยื่นค าร้องด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการ
ใช้น  าประปาต่อไป 
 กรณีเจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ใช้น  าประปา    ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าร้องทราบเป็น
การด่วนพร้อมทั งเหตุผลที่ไม่อนุญาต 
 ข้อ  ๑๐  การขอใช้น  าชั่วคราว  ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  ๗  และข้อ  ๘  และให้น าเอกสารการครอบครอง
ที่ดิน หรือหนังสือรับรองการใช้พื นที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่   มาตรวัดน  าชั่วคราวเป็นหน้าที่ของผู้ขอ
ใช้น  าที่จะต้องด าเนินการจัดหาเอง  และให้ติดตั งท่อประปาได้ขนาดไม่เกินกว่า  Ø  ๓/๔  นิ ว 
 ข้อ ๑๑  การขอยกเลิกการใช้น  าประปาชั่วคราว  ให้ผู้ใช้น  ายื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบพิมพ์ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามก าหนด  โดยผู้ใช้น  าต้องฝากมาตรวัดน  าไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม และ
ต้องเสียค่าถอดมาตรวัดน  าตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี   ทั งนี การฝากมาตรวัดน  านั นให้มีก าหนดเวลาคราวละหนึ่งปี  เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลา  หากผู้ใช้น  าประสงค์จะฝากมาตรวัดน  าต่อ  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านทาม   ก าหนดภายใน ๓๐  วันนับถัดจากวันครบก าหนด ๑ ปี   หากไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าสิทธิการใช้น  าประปาเป็นอันพับไป 
 ข้อ  ๑๒  เมื่อผู้ใช้น  าขอยกเลิกการใช้น  า   ย้ายที่อยู่   โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น  า   ให้ยื่นค าร้องต่อการประปา 
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  ๓  วัน  และต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดในท้ายข้อบัญญัตินี   มิฉะนั นจะถือว่ายัง
เป็นผู้ใช้น  าอยู่และจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน  าตามอัตราที่ก าหนด 
 ผู้เข้ามาอยู่ต่อจากผู้ใช้น  าตามวรรคหนึ่ง   หากมีความประสงค์จะขอใช้น  าประปาต้องยื่นค าร้องต่อการประปา 
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันย้ายเข้ามาอยู่   มิฉะนั นจะต้องรับผิดชอบในจ านวนหนี   ที่ผู้ใช้น  ารายเก่าค้างช าระอยู่ 
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หมวด  ๓ 
ระเบียบปฏิบัติของผู้ใช้น  าประปา 

                                                          
 
 ข้อ  ๑๓  ทรัพย์สินดังต่อไปนี  เป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา  
 (๑)  ท่อเมนประปา   ท่อภายนอกที่ต่อจากท่อเมนและอุปกรณ์เกี่ยวกับการประปา  ที่สร้างโดย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   รวมถึงเครื่องกั นน  าและตราผนึก 
 (๒)   ท่อ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการประปา  ที่ต่อหรือติดตั งอยู่ใน   ตรอก   ซอย   ถนน   
หรือทางสาธารณะ 
 (๓)   ท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประปา  ที่ต่อหรือติดตั งไป  ลอดใต้  หรือทับพื นดินหรือ
ทรัพย์สินของผู้ใช้น  าประปาหรือของผู้อ่ืน  เพื่อประโยชน์ในการส่งน  า  และจ่ายน  าให้แก่ประชาชน  หรือเพ่ือการสาธารณะ  
หรือเพ่ือใช้ป้องกันสาธารณภัย 
 ข้อ  ๑๔  การติดตั งมาตรวัดน  าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น  าโดยให้เจ้าหน้าที่การประปาร่วมตรวจสอบและเมื่อติดตั งแล้ว
ให้ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น  า       
 ข้อ  ๑๕  การตอ่ท่อประปาภายในจากมาตรวัดน  า   เป็นหน้าที่ของผู้ใช้น  าด าเนินการเองและเม่ือติดตั งแล้วเป็น
ทรัพย์สินของผู้ใช้น  า 
 ข้อ  ๑๖   การติดตั งมาตรวัดน  าจะต้องติดตั งไว้ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งเหมาะสมแก่การ
ตรวจสอบ  การจดปริมาตรการใช้น  า  หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบ ารุงรักษาได้โดยสะดวก 
 ข้อ  ๑๗  เมื่อติดตั งมาตรวัดน  าแล้ว การประปาต้องตรวจการตีตราผนึกมาตรวัดน  าทุกครั ง เพื่อป้องกันการลักลอบ
ใช้น  าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ตราผนึกมาตรวัดน  าที่ติดตั งต้องได้มาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ได้ตีตราผนึกไว้ตามความใน
พระราชบัญญัติ มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว  หากตราหรือลวดที่ผนึกไว้แห่งใดช ารุด เพราะผู้ใดจงใจกระท าให้
มาตรวัดน  าหรือตราผนึกช ารุด ผู้นั นต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี     

ข้อ  ๑๘   ในกรณีที่พบวงลวดที่มาตราวัดน  าขาด ผู้ใช้น  าต้องแจ้งให้การประปาทราบโดยเร็ว หากเพิกเฉยไม่
ด าเนินการและมีการตรวจพบให้ถือว่าผู้ใช้น  ามีเจตนาลักลอบใช้น  า การประปาจะงดการจ่ายน  าประปาชั่วคราวจนกว่าจะมี
การสอบสวนหาข้อเท็จจริงเสร็จสิ น 
 ข้อ  ๑๙   บรรดาท่อเมนประปา  ท่อภายนอกที่เป็นทรัพย์สินของการประปา   ผู้ใด  หรือสัตว์เลี ยงของผู้ใด  
กระท าให้เกิดการช ารุดเสียหาย  ผู้นั นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายส าหรับการนั น 
 ข้อ  ๒๐  ห้ามผู้ใช้น  า  หรือผู้หนึ่งผู้ใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา  ท่อประปา  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือท าความตกลงกับการประปา  
 ข้อ  ๒๑  หากท่อเมนประปา  ท่อภายนอก  ภายในเกิดช ารุดมีน  าประปารั่วไหลภายใน หรือภายนอกมาตรวัดน  า
เป็นหน้าที่ของผู้ใช้น  าหรือผู้ที่พบเห็น  ต้องรีบแจ้งให้การประปา ทราบเพ่ือท าการแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยเร็ว 
 ข้อ  ๒๒  กรณีท่อภายในเกิดการช ารุดเสียหาย  ผู้ใช้น  าจะต้องด าเนินการซ่อมแซมและออกค่าใช้จ่ายเองทั งหมด  
และต้องช าระค่าน  าที่สูญไปจากการรั่วไหลเนื่องจากเหตุช ารุดนั น 
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 ข้อ  ๒๓  ผู้ใช้น  าจะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษา  ประตูน  า มาตรวัดน  า  และท่อภายใน  ให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ  ถ้าเกิดการช ารุดเสียหายโดยการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้น  าเอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   จะไม่
รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ    
 ข้อ  ๒๔  ห้ามมิให้ผู้ใช้น  าประปา   น าน  าประปาที่การประปาอนุญาตให้ใช้ในบ้าน  ไปจ าหน่ายในรูปแบบใด ๆ 
ทั งสิ น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากการประปา  

ผู้ใดประสงค์จะน าน  าประปาของการประปาไปจ าหน่าย  ต้องยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่การประปาตามระเบียบ   และ
หลักเกณฑ์ให้ถูกต้อง   และให้เจ้าหน้าที่การประปาอนุญาตพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

ข้อ  ๒๕  ผู้ใช้น  าประปารายใด  ประสงค์จะต่อท่อน  าประปา  เพ่ือใช้ในการดับเพลิงในอาคาร  ให้ยื่นค าร้องเป็น
กรณีพิเศษ  ต่อการประปา  

ท่อดับเพลิงส่วนบุคคล  จะติดตั งไว้ในเขตสถานที่ของผู้ใช้น  าก็ได้  แต่ให้ใช้เฉพาะกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เท่านั น   
ซึ่งการประปาจะตีตราผนึกไว้   ถ้าผู้ใช้น  ามีความประสงค์จะท าการทดลองดับเพลิงเป็นครั งคราว   ต้องแจ้งให้การประปา
ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  โดยให้เสียค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี  
 ข้อ  ๒๖  ผู้ใช้น  าประปารายใดประสงค์จะสูบน  าส่งขึ นบนอาคารสูง   จะต้องท าบ่อพัก  หรือท่ีพักน  าก่อนแล้วจึงสูบ
น  าจากบ่อพักน  าอีกต่อหนึ่ง   ห้ามไม่ให้สูบน  าจากเส้นท่อประปาโดยตรง   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่
การประปา  

กรณีที่เจ้าหน้าที่การประปา  ตรวจพบว่ามีการสูบน  าจากเส้นท่อประปาโดยตรง  ผู้ใช้น  าหรือผู้กระท าดังกล่าวจะมี
ความผิดและต้องช าระค่าปรับตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี  
 ข้อ  ๒๗  ผู้ใช้น  าจะต้องไม่ท าการปลูกสร้าง   ต่อเติมโรงเรือน   สิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด  หรือกระท าการใดๆ  อันอาจ
เกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบส่งน  าประปา  การบ ารุงรักษามาตรวัดน  า  ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ  เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากการประปา  

หากเจ้าหน้าที่การประปาพบเห็นการกระท าตามวรรคแรก   ให้เจ้าหน้าที่ประปามีสิทธิเข้าท าการรื อถอนได้ตาม
สมควรแก่กรณี  โดยผู้ใช้น  าจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั งหมด 
 ข้อ  ๒๘  หากผู้ใดมีเจตนาทุจริตเอาน  าประปาไปใช้  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน  า หรือกระท าการ
ใดๆ ก็ตามเพ่ือเอาน  าประปาไปใช้  การประปาจะงดจ่ายน  าทันที  และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่การประปา และจะ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 ข้อ  ๒๙  ผู้ใช้น  าประปา   จะต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบท่อประปา  
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประปา  ได้ทุกเวลาเมื่อมีเหตุจ าเป็น 

ข้อ ๓๐  วัด มัสยิด ฌาปนสถาน  ในพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
ใช้น  าประปาตามข้อ ๘  
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หมวด  ๔ 
อัตราค่าน  าและการช าระค่าใช้น  า 

                                                                         
 ข้อ ๓๑ ค่าน  าประปาจะคิดเป็นลูกบาศก์เมตร ตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้  โดย
การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  
 ข้อ ๓๒ ผู้ใช้น  าจะต้องช าระค่าน  าเมื่อเจ้าหน้าที่การประปาได้น าบิลมาขอรับเงิน  มิฉะนั นจะต้องน าเงินไปช าระที่ที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  ภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนี   ถ้าไม่ช าระภายในก าหนดการประปา
จะงดส่งน  าจนกว่าจะได้รับการช าระค่าน  าเสร็จสิ น  
 ข้อ 33 ผู้ใช้น  า ถูกตัดสิทธิ์การใช้น  าประปาของผู้กระท าความผิดโดยยุติการจ่ายน  าให้ (ตัดมาตรน  า) หากผู้กระท า
ความผิดต้องการขอใช้น  าประปาใหม่ ให้ถือเสมือนเป็นผู้ขอใช้น  ารายใหม่ ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
รวมถึงผู้ใช้น  าที่ค้างช าระค่าน  าประปา เกิน 2 เดือน  

หมวด  ๕ 
บทเบ็ดเตล็ด               

                                                  
 
  ข้อ  ๓4 การประปา จะไม่รับรองว่ามีน  าประปาให้ใช้ตลอดเวลา   และการประปา จะท าการงดส่งน  าเมื่อมีเหตุ
จ าเป็น   โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้น  าทราบล่วงหน้าก็ได้    การงดส่งน  าตามวรรคหนึ่งหากมีระยะเวลาเกิน  ๑๒  ชั่วโมง  ขึ นไป
ต้องประกาศให้ผู้ใช้น  าประปาทราบโดยทั่วกัน 
 ข้อ  ๓5 กิจการประปาเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามและองค์การบริหารส่วนต าบล     
บ้านทาม เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารกิจการประปาแต่เพียงผู้เดียว 
 การประปา อาจรับโอนกิจการประปาอ่ืนได้ โดยมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามมีมติเห็นชอบให้รับ
โอนกิจการประปาดังกล่าว 
 ข้อ ๓6 หากผู้ใช้น  ากระท าการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั งหมด   หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าตักเตือน
โดยชอบของเจ้าหน้าที่การประปา การประปา ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดส่งน  าได้  

          

 
 
 
 
 



 

 

แบบค าขอใช้น  าประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม          

1.      ขอวางท่อ 
2. ข   ขอใช้น  าประปาชั่วคราว 
3.      ขอโอนประเภทการใช้น  า 
4.      อ่ืน  ๆ ........................................................................................................... 
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ต าบล.......................อ าเภอ................................จังหวัด............................โดยมีการต่อท่อภายในขนาด  Ø………….นิ ว  และ
มีก๊อกน  าขนาด Ø ..............นิ ว  จ านวน.............ก๊อก 

           ข้าพเจ้ายินดีจะให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  ในการส ารวจ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  เกี่ยวกับการขอใช้น  าประปาทุก
ประการซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงให้ข้าพเจ้าทราบแล้วในการด าเนินการติดตั ง 

เอกสารประกอบการยื่นค าขอ 
1. บัตรประจ าตัว          
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน    (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอใช้น  า 
3. หลักฐานอื่น  ๆ              (....................................................) 

 
ความเห็นเจ้าหน้าที่.............................................           
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..  
  (ลงชื่อ)          ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 (……………………………..………….)     อนุญาต  ไม่อนุญาต         อ่ืน  ๆ 
ต าแหน่ง......................................................                  

     (ลงชื่อ)                                                                   
                    (…………………………….………………) 

                                                                               ต าแหน่ง......................................................   
 



 
 
 

อัตราค่าน  าประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น  าประปา 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

  เรื่อง  กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   
พ.ศ.  ๒๕62 

    
 

 
ล าดับที่ 

 
รายการ 

 
อัตราค่าธรรมเนียม 

๑ อัตราค่าน  าประปา 
๑.๑ ค่าน  าประปาตามจ านวนตัวแสดงในมาตรวัดน  า           ลูกบาศก์เมตรละ 
๑.๒ ค่ารักษามาตรน  าเดือนละ    

 
8       บาท 
5       บาท 

๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น  าประปา  
 ๒.๑  ค่าขอใช้น  าประปา (ครั งแรก)                                            รายละ 
 2.2  ค่ามาตรวัดน  า                                                              รายละ 
 2.3  ค่าประกันมาตรวัดน  า                                                     รายละ 
 ๒.4  ค่าย้าย ค่าถอด หรือติดตั ง (กรณีรายเก่า)                              รายละ 

 
300    บาท 
500    บาท 
200    บาท 
100    บาท 

๓ ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น  าเพื่อทดลองดับเพลิง                      ครั งละ                ๓๐๐    บาท 
๔ ค่าธรรมเนียมมาตรน  าช ารุดเสียหาย, สูญหาย                                 ครั งละ ๕๐๐     บาท 
๕ ค่าธรรมเนียม  การโอน  ย้ายที่อยู่  โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น  า              ครั งละ 5๐       บาท 
๖ ค่าปรับกรณีสูบน  าจากท่อประปาโดยตรง                                      ครั งละ 1,0๐๐  บาท 
๗ ค่าปรับกรณีทุจริต ตามข้อ ๒8                                                  ครั งละ 1,0๐๐  บาท 
๘ ค่าปรับผู้กระท าความผิดโดยยุติการจ่ายน  าให้ (ตัดมาตรน  า) ตามข้อ 33  ครั งละ       200     บาท 
9 ค่าปรับผู้ใดกระท าให้เกิดการช ารุดเสียหาย  ตามข้อ 19                      ขั นต่ า               500     บาท 

 
หมายเหตุ  :  ล าดับที่ 4 ให้ยกเว้นไม่คิดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี  

1.  มาตรน  าที่เกิดการช ารุดเสียหาย, สูญหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ  
2. มาตรน  าที่มกีารเสื่อมสภาพที่เกิดจากการใช้งานเกิน 10 ปีขึ นไป  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


