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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่องกิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม   

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของการประปาใหเปนไปดวยความเรียบรอย สะดวก รวดเร็ว เปนผลดีแกองคการ
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เหตุผล 
 โดยที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ ใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติตําบล เพื่อใชบังคับ
ในตําบลไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย หรืออํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล จึงเห็นสมควรออกขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
เรื่อง  กิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

พ.ศ. ๒๕62 
          
             โดยที่เปนการตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานทาม วาดวยกิจการประปาของ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

           อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑) และมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ ๖ ขอ ๑๖ ขอ ๒๑ วรรคสอง ขอ ๒๒ และขอ ๒๕ แหงระเบียบ
กระทรวงมหาไทย วาดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน พ.ศ.๒๕๔๘ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๓  
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม และนายอําเภอศรีมหาโพธิ จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว 
ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานทาน เรื่อง กิจการประปา
ขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม พ.ศ.๒๕62” 
  ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว
โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานทามแลวเจ็ดวัน 
  ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน
ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน    
  ขอ 4 ในขอบัญญัตินี ้
   “การประปา” หมายถึง การประปาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ตําบลบานทาม อําเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
   “เจาหนาที่การประปา” หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม หรือ บุคคลที่ไดรับ
แตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม    
   “ผูขอใชน้ํา” หมายถึง บุคคล หนวยงาน องคกรหรือสถานประกอบการที่ยื่นความประสงคขอ
ใชน้ําตอเจาพนักงานทองถิ่น 
   “ผูใชน้ํา” หมายถึง บุคคล หนวยงาน องคกรหรือสถานประกอบการที่ไดทําสัญญาการใช
น้ําประปาไวกับการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม    
   “อัตราคาน้ําประปาและคาธรรมเนียมในการใชน้ําประปา” หมายถึง เงินหรือคาธรรมเนียมอื่น
ใดที่องคการบริหารสวนตําบลบานทาม เรียกเก็บจากผูใชน้ําประปา รวมทั้ง คาทอ อุปกรณ คาแรง และคา
ดําเนินการติดตั้งประปาจนแลวเสร็จ แตไมรวมถึงคาติดตั้งประปาภายในอาคาร 
   “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม    
  “พนักงานเจาหนาที่” หมายถึง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม หรือ ขาราชการ หรือ
พนักงานสวนตําบลตําแหนงอื่นที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น   
  ขอ 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทามเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ พรอมทั้งมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเปนเจาหนาที่การประปา  
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                                                               หมวด  ๑ 

คณะกรรมการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
      

 ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานทามโดยมีองคประกอบของ
คณะกรรมการ ดังตอไปนี้ 

(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม           เปนประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานทามตามที่ไดรับการคัดเลือก     เปนกรรมการ 
(๔) กํานัน  ผูใหญบาน  ตามที่ไดรับการคัดเลือก       เปนกรรมการ 
(๕) ตัวแทนประชาคมหมูบาน  ตามที่ไดรับการคัดเลือก      เปนกรรมการ 
(๖) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม        เปนกรรมการ 
(๗) หัวหนาสํานักปลัด          เปนกรรมการ 
(๘) ผูอํานวยการกองคลัง          เปนกรรมการ 
(๙) ผูอํานวยการกองชางหรือ    

ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับมอบหมาย   เปนกรรมการ/เลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานทามมีหนาที่ในการกําหนด
คาใชจายในการติดตั้งประปา อัตราคาน้ําประปา รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากผูใชน้ําตามอัตราทาย
ขอบัญญัตินี้ และในกรณีที่มีความจําเปนคณะกรรมการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานทามอาจแกไข
เปลี่ยนแปลงอัตราหรือกําหนดคาใชจายอื่นเพิ่มเติมไดโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 

หมวด  ๒ 
การขอใชน้ําประปา 

    

ขอ ๗ การขอใชน้ําประปา ผูขอจะตองยื่นคํารองขอใชน้ําตอเจาหนาที่การประปา ตามแบบที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานทาม พรอมเอกสาร ดังตอไปนี้ 

(๑) ทะเบียนบาน (ตัวจริง) พรอมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ 
(๒) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให พรอมสําเนา 

จํานวน  ๑   ฉบับ             
 (๓) กรณีผูยื่นคําขอใชน้ําเปนผูเชาจะตองนําหนังสือยินยอมของผูใหเชามายื่นพรอมคํารอง 
 (๔) หากวางทอตัดผานที่ดินของผูอ่ืน จะตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินมายื่นพรอมคํารอง 

 ขอ ๘ ผูขอใชน้ําประปา ตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี ้เมือ่เจาหนา 
ที่การประปาพิจารณาอนุญาตใหใชน้ําประปา 
  ขอ ๙ ใหเจาหนาที่การประปาพิจารณาคํารองขอใชน้ําภายใน  ๗  วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ
ใชน้ําประปาจากผูยื่นคํารอง 
  กรณีเจาหนาที่ประปาพิจารณาแลวอนุญาตใหใชน้ําประปา ใหแจงผูยื่นคํารองดําเนินการชําระ
คาธรรมเนียมการใชน้ําประปาตอไป 
  กรณีเจาหนาที่การประปาพิจารณาแลวไมอนุญาตใหใชน้ําประปา ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคํา
รองทราบเปนการดวนพรอมทั้งเหตุผลที่ไมอนุญาต 
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  ขอ ๑๐ การขอใชน้ําชั่วคราว ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขอ  ๗  และขอ  ๘  และใหนําเอกสารการ
ครอบครองที่ดิน หรือหนังสือรับรองการใชพื้นที่ท่ีจะดําเนินการกอสรางมาแสดงตอเจาหนาที่  มาตรวัดน้ําชั่วคราว
เปนหนาที่ของผูขอใชน้ําที่จะตองดําเนินการจัดหาเอง และใหติดตั้งทอประปาไดขนาดไมเกินกวา  Ø  ๓/๔  นิ้ว 
  ขอ ๑๑ การขอยกเลิกการใชน้ําประปาชั่วคราว  ใหผูใชน้ํายื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตาม
แบบพิมพที่องคการบริหารสวนตําบลบานทามกําหนด โดยผูใชน้ําตองฝากมาตรวัดน้ําไวกับองคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม และตองเสียคาถอดมาตรวัดน้ําตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ ทั้งนี้การฝากมาตรวัดน้ํานั้นใหมี
กําหนดเวลาคราวละหนึ่งป  เมื่อครบกําหนดระยะเวลา  หากผูใชน้ําประสงคจะฝากมาตรวัดน้ําตอ  ใหยื่นคําขอตอ
เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานทาม กําหนดภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันครบ
กําหนด ๑ ป หากไมยื่นคําขอภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาสิทธิการใชน้ําประปาเปนอันพับไป 
  ขอ ๑๒ เมื่อผูใชน้ําขอยกเลิกการใชน้ํา  ยายที่อยู  โอนหรือเปลี่ยนชื่อผูใชน้ํา  ใหยื่นคํารองตอการ
ประปา ทราบลวงหนาอยางนอย ๓ วัน และตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในทายขอบัญญัตินี้  
มิฉะนั้นจะถือวายังเปนผูใชน้ําอยูและจะตองรับผิดชอบจายคาน้ําตามอัตราที่กําหนด 
  ผูเขามาอยูตอจากผูใชน้ําตามวรรคหนึ่ง หากมีความประสงคจะขอใชน้ําประปาตองยื่นคํารองตอ
การประปา ภายใน ๗ วัน นับแตวันยายเขามาอยู มิฉะนั้นจะตองรับผิดชอบในจํานวนหนี้ ที่ผูใชน้ํารายเกาคาง
ชําระอยู 
 

หมวด  ๓ 
ระเบียบปฏิบัติของผูใชน้ําประปา 

                                                          
 
  ขอ ๑๓ ทรัพยสินดังตอไปนี้ เปนกรรมสิทธิ์ของการประปา  
 (๑) ทอเมนประปา ทอภายนอกที่ตอจากทอเมนและอุปกรณเกี่ยวกับการประปา ที่สรางโดย
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม   รวมถึงเครื่องก้ันน้ําและตราผนึก 
 (๒) ทอ และอุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการประปา  ที่ตอหรือติดตั้งอยูใน ตรอก ซอย ถนน   หรือ
ทางสาธารณะ 
 (๓) ทอและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการประปา ที่ตอหรือติดตั้งไป ลอดใต หรือทับพื้นดินหรือ
ทรัพยสินของผูใชน้ําประปาหรือของผูอื่น เพื่อประโยชนในการสงน้ํา และจายน้ําใหแกประชาชน หรือเพื่อการ
สาธารณะ  หรือเพื่อใชปองกันสาธารณภัย 
  ขอ ๑๔ การติดตั้งมาตรวัดน้ําเปนหนาที่ของผูใชน้ําโดยใหเจาหนาทีก่ารประปารวมตรวจสอบและ
เมื่อติดตั้งแลวใหถือเปนทรัพยสินของผูใชน้ํา       
  ขอ ๑5 การตอทอประปาภายในจากมาตรวัดน้ํา  เปนหนาที่ของผูใชน้ําดําเนินการเองและเมื่อ
ติดตั้งแลวเปนทรัพยสินของผูใชน้ํา 
  ขอ ๑๖ การติดตั้งมาตรวัดน้ําจะตองติดตั้งไวในที่เปดเผยสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา ซึ่ง
เหมาะสมแกการตรวจสอบ การจดปริมาตรการใชน้ํา หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงซอมแซมบํารุงรักษาไดโดยสะดวก 
  ขอ ๑๗ เมื่อติดตั้งมาตรวัดน้ําแลว การประปาตองตรวจการตีตราผนึกมาตรวัดน้ําทุกครั้ง เพื่อ
ปองกันการลักลอบใชน้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ตราผนึกมาตรวัดน้ําที่ติดตั้งตองไดมาตรฐานจากกระทรวงพาณิชยได
ตีตราผนึกไวตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว หากตราหรือลวดที่ผนึกไวแหงใด
ชํารุด เพราะผูใดจงใจกระทําใหมาตรวัดน้ําหรือตราผนึกชํารุด ผูนั้นตองจายคาปรับตามอัตราทายขอบัญญัตินี้   
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 ขอ ๑๘ ในกรณีที่พบวงลวดที่มาตราวัดน้ําขาด ผูใชน้ําตองแจงใหการประปาทราบโดยเร็ว หาก

เพิกเฉยไมดําเนินการและมีการตรวจพบใหถือวาผูใชน้ํามีเจตนาลักลอบใชน้ํา การประปาจะงดการจายน้ําประปา
ชั่วคราวจนกวาจะมีการสอบสวนหาขอเท็จจริงเสร็จสิ้น 
  ขอ ๑๙ บรรดาทอเมนประปา  ทอภายนอกที่เปนทรัพยสินของการประปา ผูใด หรือสัตวเลี้ยง
ของผูใด  กระทําใหเกิดการชํารุดเสียหาย ผูนั้นจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายสําหรับการนั้น 
  ขอ ๒๐ หามผูใชน้ํา หรือผูหนึ่งผูใดทําการแกไขเปลี่ยนแปลงทอเมนประปา ทอประปา หรือ
อุปกรณตาง ๆ  เวนแตจะไดรับอนุญาตหรือทําความตกลงกับการประปา  
  ขอ ๒๑ หากทอเมนประปา ทอภายนอก ภายในเกิดชํารุดมีน้ําประปารั่วไหลภายใน หรือ
ภายนอกมาตรวัดน้ําเปนหนาที่ของผูใชน้ําหรือผูที่พบเห็น ตองรีบแจงใหการประปา ทราบเพื่อทําการแกไขหรือ
ซอมแซมโดยเร็ว 
  ขอ ๒๒ กรณีทอภายในเกิดการชํารุดเสียหาย ผูใชน้ําจะตองดําเนินการซอมแซมและออก
คาใชจายเองทั้งหมด  และตองชําระคาน้ําที่สูญไปจากการรั่วไหลเนื่องจากเหตุชํารุดนั้น 
  ขอ ๒๓ ผูใชน้ําจะตองรบัผิดชอบในการดูแลรักษา ประตูน้ํา มาตรวัดน้ํา และทอภายใน ใหอยูใน
สภาพดีอยูเสมอ  ถาเกิดการชํารุดเสียหายโดยการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของผูใชน้ําเอง องคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม   จะไมรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายไมวากรณีใดๆ    
  ขอ ๒๔ หามมิใหผูใชน้ําประปา นําน้ําประปาที่การประปาอนุญาตใหใชในบาน ไปจําหนายใน
รูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากการประปา  

 ผูใดประสงคจะนําน้ําประปาของการประปาไปจําหนาย  ตองยื่นคํารองตอเจาหนาที่การประปา
ตามระเบียบ และหลักเกณฑใหถูกตอง และใหเจาหนาที่การประปาอนุญาตพิจารณาเปนรายกรณีไป 

 ขอ ๒๕ ผูใชน้ําประปารายใด ประสงคจะตอทอน้ําประปา เพื่อใชในการดับเพลิงในอาคาร ใหยื่น
คํารองเปนกรณีพิเศษ ตอการประปา  

 ทอดับเพลิงสวนบุคคล จะติดตั้งไวในเขตสถานที่ของผูใชน้ําก็ได แตใหใชเฉพาะกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหมเทานั้น ซึ่งการประปาจะตีตราผนึกไว ถาผูใชน้ํามีความประสงคจะทําการทดลองดับเพลิงเปนครั้งคราว ตอง
แจงใหการประปาทราบเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา  ๒๔  ชั่วโมง  โดยใหเสียคาใชจายตามที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี ้
  ขอ ๒๖ ผูใชน้ําประปารายใดประสงคจะสูบน้ําสงขึ้นบนอาคารสูง จะตองทําบอพัก หรือที่พักน้ํา
กอนแลวจึงสูบน้ําจากบอพักน้ําอีกตอหนึ่ง หามไมใหสูบน้ําจากเสนทอประปาโดยตรง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากเจาหนาที่การประปา  

 กรณีที่เจาหนาที่การประปา ตรวจพบวามีการสูบน้ําจากเสนทอประปาโดยตรง ผูใชน้ําหรือ
ผูกระทําดังกลาวจะมีความผิดและตองชําระคาปรับตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
  ขอ ๒๗ ผูใชน้ําจะตองไมทําการปลูกสราง ตอเติมโรงเรือน สิ่งปลูกสรางอื่นใด หรือกระทําการ
ใดๆ อันอาจเกิดความเสียหายหรือเปนอุปสรรคตอระบบสงน้ําประปา การบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา ตลอดจนอุปกรณ
ตางๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากการประปา  

 หากเจาหนาที่การประปาพบเห็นการกระทําตามวรรคแรก ใหเจาหนาที่ประปามีสิทธิเขาทําการ
รื้อถอนไดตามสมควรแกกรณี โดยผูใชน้ําจะตองออกคาใชจายทั้งหมด 
  ขอ ๒๘ หากผูใดมีเจตนาทุจริตเอาน้ําประปาไปใช หรือเปลี่ยนแปลงแกไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา 
หรือกระทําการใดๆ ก็ตามเพื่อเอาน้ําประปาไปใช  การประปาจะงดจายน้ําทันที และจะตองชดใชคาเสียหายใหแก
การประปา และจะดําเนินคดีตามกฎหมาย 
  ขอ ๒9 ผูใชน้ําประปา จะตองยินยอมและอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ในการตรวจสอบ
ทอประปา หรืออุปกรณตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการประปา ไดทุกเวลาเมื่อมีเหตุจําเปน 
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 ขอ ๓๐ วัด มัสยิด ฌาปนสถาน ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานทามใหไดรับการยกเวน

คาธรรมเนียมการใชน้ําประปาตามขอ ๘  
 

หมวด  ๔ 
อัตราคาน้ําและการชําระคาใชน้ํา 

                                                                         
  ขอ ๓๑ คาน้ําประปาจะคิดเปนลูกบาศกเมตร ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้และราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงได โดยการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม จะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป  
  ขอ ๓๒ ผูใชน้ําจะตองชําระคาน้ําเมื่อเจาหนาที่การประปาไดนําบิลมาขอรับเงิน มิฉะนั้นจะตอง
นําเงินไปชําระที่ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงหนี้ ถาไมชําระ
ภายในกําหนดการประปาจะงดสงน้ําจนกวาจะไดรับการชําระคาน้ําเสร็จสิ้น  
  ขอ 33 ผูใชน้ํา ถูกตัดสิทธิ์การใชน้ําประปาของผูกระทําความผิดโดยยุติการจายน้ําให (ตัดมาตร
น้ํา) หากผูกระทําความผิดตองการขอใชน้ําประปาใหม ใหถือเสมือนเปนผูขอใชน้ํารายใหม ซึ่งตองเสีย
คาธรรมเนียมแรกเขาเปนสมาชิกใหม รวมถึงผูใชน้ําที่คางชําระคาน้ําประปา เกิน 2 เดือน  

หมวด  ๕  
บทเบ็ดเตล็ด               

                                                  
 
   ขอ ๓4 การประปา จะไมรับรองวามีน้ําประปาใหใชตลอดเวลา  และการประปา จะทําการงดสง
น้ําเมื่อมีเหตุจําเปน โดยมิตองแจงใหผูใชน้ําทราบลวงหนาก็ได การงดสงน้ําตามวรรคหนึ่งหากมีระยะเวลาเกิน  ๑๒  
ชั่วโมง  ขึ้นไปตองประกาศใหผูใชน้ําประปาทราบโดยทั่วกัน 
  ขอ ๓5 กิจการประปาเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลบานทามและองคการบริหาร
สวนตําบลบานทาม เปนผูมีอํานาจในการบริหารกิจการประปาแตเพียงผูเดียว 
  การประปา อาจรับโอนกิจการประปาอ่ืนได โดยมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทามมี
มติเห็นชอบใหรับโอนกิจการประปาดังกลาว 
  ขอ ๓6 หากผูใชน้ํากระทําการฝาฝนขอบัญญัตินี้ขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมด หรือไมปฏิบัติตาม
คําแนะนําตักเตือนโดยชอบของเจาหนาที่การประปา การประปา ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะงดสงน้ําได  

                                              ประกาศ    ณ   วันที่  21 มิถุนายน พ.ศ.๒๕62 
 

          
                     (นายกนก  บํารุงโลก) 
                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 
 
 
                    เห็นชอบ 
 
 
          (นายพงษสิทธ เนื่องจํานงค) 
             นายอําเภอศรีมหาโพธ ิ



 

แบบคําขอใชน้ําประปาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม          

1.      ขอวางทอ 
2. ข   ขอใชน้ําประปาชั่วคราว 
3.      ขอโอนประเภทการใชน้ํา 
4.      อื่น  ๆ ........................................................................................................... 

 
เลขที.่............../.............                                                       เขียนที่องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

 วันที่.....................เดือน...........................พ.ศ...............     
เจาของบาน          ผูรับมอบอํานาจ 

  ขาพเจา.............................................................อาย.ุ..................ป  อยูบานเลขที.่.......................... 
หมูที่…………..ถนน............ตําบล.....................อําเภอ.................................จังหวัด............โทรศัพท……………………..
บัตรประจําตัว.............................เลขที.่.................................................................ออกเมื่อ.......................................
วันหมดอายุ..............................................สถานที่ออกบัตร..........................................อาชีพ....................................
สถานที่ทํางาน....................................................................โทรศัพท.......................................................................... 

  มีความประสงคจะดําเนินการตามขอ.............สําหรับบานเลขที.่............หมูที.่..........ถนน...............
ตําบล.......................อําเภอ................................จังหวัด............................โดยมีการตอทอภายในขนาด  Ø……….นิ้ว  
และมีกอกน้ําขนาด Ø ..............นิ้ว  จํานวน.............กอก 

           ขาพเจายินดีจะใหความสะดวกแกเจาหนาที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  ใน
การสํารวจและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  เกี่ยวกับการขอ
ใชน้ําประปาทุกประการซึ่งเจาหนาที่ไดชี้แจงใหขาพเจาทราบแลวในการดําเนินการติดตั้ง 

เอกสารประกอบการยื่นคําขอ 
1. บัตรประจําตัว          
2. สําเนาทะเบียนบาน    (ลงชื่อ)........................................................ผูขอใชน้ํา 
3. หลักฐานอื่น  ๆ              (....................................................) 

          ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ หรือผูไดรับมอบหมาย 
ความเห็นเจาหนาที.่............................................            อนุญาต  ไมอนุญาต         อื่น  ๆ 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. (ลงชื่อ)                                                                   
  (ลงชื่อ)                   (…………………………….………………) 
 (……………………………..………….)   ตําแหนง......................................................   
ตําแหนง......................................................                        

                    
 
 
 



 
 

อัตราคาน้ําประปาและคาธรรมเนียมในการใชน้ําประปา 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

  เรื่อง  กิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม   
พ.ศ.  ๒๕62 

    
 

 
ลําดับที่ 

 
รายการ 

 
อัตราคาธรรมเนียม 

๑ อัตราคาน้ําประปา 
๑.๑ คาน้ําประปาตามจํานวนตัวแสดงในมาตรวัดน้ํา           ลูกบาศกเมตรละ 
๑.๒ คารักษามาตรน้ําเดือนละ    

 
8       บาท 
5       บาท 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการขอใชน้ําประปา  
 ๒.๑  คาขอใชน้ําประปา (ครั้งแรก)                                            รายละ 
 2.2  คามาตรวัดน้ํา                                                              รายละ 
 2.3  คาประกันมาตรวัดน้ํา                                                     รายละ 
 ๒.4  คายาย คาถอด หรือติดตั้ง (กรณีรายเกา)                              รายละ 

 
300    บาท 
500    บาท 
200    บาท 
100    บาท 

๓ คาธรรมเนียมการขออนุญาตใชน้ําเพื่อทดลองดับเพลิง                      ครั้งละ               ๓๐๐    บาท 
๔ คาธรรมเนียมมาตรน้ําชํารุดเสียหาย, สูญหาย                                 ครั้งละ ๕๐๐     บาท 
๕ คาธรรมเนียม  การโอน  ยายที่อยู  โอนหรือเปลี่ยนชื่อผูใชน้ํา              ครั้งละ 5๐       บาท 
๖ คาปรับกรณีสูบน้ําจากทอประปาโดยตรง                                      ครั้งละ 1,0๐๐  บาท 
๗ คาปรับกรณีทุจริต ตามขอ ๒8                                                  ครั้งละ 1,0๐๐  บาท 
๘ คาปรับผูกระทําความผิดโดยยุติการจายน้ําให (ตัดมาตรน้ํา) ตามขอ 33  ครั้งละ       200     บาท 
9 คาปรับผูใดกระทําใหเกิดการชํารุดเสียหาย  ตามขอ 19                      ขั้นต่ํา              500     บาท 

 
หมายเหตุ  :  ลําดับที่ 4 ใหยกเวนไมคิดอัตราคาธรรมเนียม ดังนี้ 

1.  มาตรน้ําที่เกิดการชํารุดเสียหาย, สูญหายที่เกิดจากภัยธรรมชาต ิ 
2. มาตรน้ําที่มกีารเสื่อมสภาพที่เกิดจากการใชงานเกิน 10 ปขึ้นไป  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   
เรื่อง   กิจการประปาขององค์การบริหารสว่นต าบลบ้านทาม   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่ เป็นการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  ว่าด้วยกิจการประปา  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๘  (๑)  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 

และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๑๖  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน 

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ข้อ  ๖  ข้อ  ๑๖  ข้อ  ๒๑  วรรคสอง   

ข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษา 

ระบบประปาหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  โดยความเห็นชอบของ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามและนายอ าเภอศรีมหาโพธิ  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน  เรื่อง  กิจการประปา 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้ 

โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบญัญัต ิ ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนทีไ่ดต้ราไวแ้ล้ว 

ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “การประปา”  หมายถึง  การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  ต าบลบ้านทาม   

อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

  “เจ้าหน้าที่การประปา”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามหรือบุคคล 

ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   

้หนา   ๒๐๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๖๔



  “ผู้ขอใช้น้ า”  หมายถึง  บุคคล  หน่วยงาน  องค์กร  หรือสถานประกอบการที่ยื่นความประสงค์ 

ขอใช้น้ าต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  “ผู้ใช้น้ า”  หมายถึง  บุคคล  หน่วยงาน  องค์กร  หรือสถานประกอบการที่ได้ท าสัญญา 

การใช้น้ าประปาไว้กับการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   

  “อัตราค่าน้ าประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น้ าประปา”  หมายถึง  เงินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ าประปา  รวมทั้งค่าท่อ  อุปกรณ์  ค่าแรง   

และค่าด าเนินการติดตั้งประปาจนแล้วเสร็จ  แต่ไม่รวมถึงค่าติดตั้งประปาภายในอาคาร 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม   

    “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายถึง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  หรือข้าราชการ   

หรือพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งอื่นที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจ 

ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  พร้อมทั้งมีอ านาจ 

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นเจ้าหน้าที่การประปา 

 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการประปาองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านทาม 
 

 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามโดยมีองค์ประกอบ 

ของคณะกรรมการ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม เป็นประธานกรรมการ 

  (๒)  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม เป็นรองประธานกรรมการ 

  (๓)  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามตามที่ได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการ 

  (๔)  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตามที่ได้รับการคัดเลือก   เป็นกรรมการ 

  (๕)  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน  ตามที่ได้รับการคัดเลือก  เป็นกรรมการ 

  (๖)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม    เป็นกรรมการ 

้หนา   ๒๐๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๖๔



  (๗)  หัวหน้าส านักปลัด เป็นกรรมการ 

  (๘)  ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ 

  (๙)  ผู้อ านวยการกองช่างหรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 

ที่ได้รับมอบหมาย   เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

ให้คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  มีหน้าที่ในการก าหนดค่าใช้จ่าย 

ในการติดตั้งประปา  อัตราค่าน้ าประปา  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ าตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้   

และในกรณีที่มีความจ าเป็น  คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

อัตราหรือก าหนดค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมได้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

 

หมวด  ๒ 

การขอใช้น้ าประปา 
 

 

ข้อ ๗ การขอใช้น้ าประปาผู้ขอจะต้องยื่นค าร้องขอใช้น้ าต่อเจ้าหน้าที่การประปาตามแบบ  

ที่ก าหนดในท้ายข้อบัญญัตินี้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  พร้อมเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

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

  (๒)  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้  พร้อมส าเนา 

จ านวน  ๑  ฉบับ   

  (๓)  กรณีผู้ย่ืนค าขอใช้น้ าเป็นผู้เช่าจะต้องน าหนังสือยินยอมของผู้ให้เช่ามายื่นพร้อมค าร้อง 

  (๔)  หากวางท่อตัดผ่านที่ดินของผู้อื่น  จะต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินมายื่น 

พร้อมค าร้อง 

ข้อ ๘ ผู้ขอใช้น้ าประปาต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้   

เมื่อเจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาอนุญาตให้ใช้น้ าประปา 

ข้อ ๙ ให้เจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาค าร้องขอใช้น้ าภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 

ขอใช้น้ าประปาจากผู้ยื่นค าร้อง 

้หนา   ๒๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๖๔



กรณีเจ้าหน้าที่ประปาพิจารณาแล้วอนุญาตให้ใช้น้ าประปา  ให้แจ้งผู้ยื่นค าร้องด าเนินการช าระ 

ค่าธรรมเนียมการใช้น้ าประปาต่อไป 

กรณีเจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ใช้น้ าประปา  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ 

เป็นการด่วนพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่อนุญาต 

ข้อ  ๑๐  การขอใช้น้ าชั่วคราว  ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  ๗  และข้อ  ๘  และให้น าเอกสาร 

การครอบครองที่ดินหรือหนังสือรับรองการใช้พ้ืนที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่   

มาตรวัดน้ าชั่วคราวเป็นหน้าที่ของผู้ขอใช้น้ าที่จะต้องด าเนินการจัดหาเอง  และให้ติดตั้งท่อประปา  

ได้ขนาดไม่เกินกว่า  Ø  ๓/๔  นิ้ว   

ข้อ  ๑๑  การขอยกเลิกการใช้น้ าประปาชั่วคราว  ให้ผู้ใช้น้ ายื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ตามแบบพิมพ์ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านทามก าหนด  โดยผู้ใช้น้ าต้องฝากมาตรวัดน้ าไว้กับองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านทามและต้องเสียค่าถอดมาตรวัดน้ าตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การฝากมาตรวัดน้ านั้น 

ให้มีก าหนดเวลาคราวละหนึ่งปี  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาหากผู้ใช้น้ าประสงค์จะฝากมาตรวัดน้ าต่อ   

ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  ก าหนดภายในสามสิบวัน 

นับถัดจากวันครบก าหนดหนึ่งปี  หากไม่ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสิทธิการใช้น้ าประปา 

เป็นอันพับไป 

ข้อ  ๑๒  เมื่อผู้ใช้น้ าขอยกเลิกการใช้น้ า  ย้ายที่อยู่  โอน  หรือเปลี่ยนชื่อผู้ ใช้น้ า  ให้ยื่นค าร้อง 

ต่อการประปาทราบล่วงหน้าอย่างนอ้ยสามวัน  และต้องช าระค่าธรรมเนยีมตามอัตราที่ก าหนดในท้ายข้อบัญญัตินี้   

มิฉะนั้นจะถือว่ายังเป็นผู้ใช้น้ าอยู่และจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ าตามอัตราที่ก าหนด 

ผู้เข้ามาอยู่ต่อจากผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่ง  หากมีความประสงค์จะขอใช้น้ าประปาต้องยื่นค าร้อง 

ต่อการประปา  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันย้ายเข้ามาอยู่  มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบในจ านวนหนี้ที่ผู้ใช้น้ ารายเก่า 

ค้างช าระอยู่ 

 

หมวด  ๓ 

ระเบียบปฏิบตัิของผู้ใช้น้ าประปา 
 

 

ข้อ ๑๓ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้  เป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา   

้หนา   ๒๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๖๔



  (๑)  ท่อเมนประปา  ท่อภายนอกที่ต่อจากท่อเมนและอุปกรณ์เกี่ยวกับการประปา   

ที่สร้างโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  รวมถึงเครื่องกั้นน้ าและตราผนึก 

  (๒)  ท่อ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการประปา  ที่ต่อหรือติดตั้งอยู่ในตรอก   

ซอย  ถนน  หรือทางสาธารณะ 

  (๓) ท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ เกี่ยวกับการประปาที่ต่อ  หรือติดตั้งไปลอดใต้   

หรือทับพ้ืนดินหรือทรัพย์สินของผู้ใช้น้ าประปาหรือของผู้อื่น  เพ่ือประโยชน์ในการส่งน้ าและจ่ายน้ า  

ให้แก่ประชาชน  หรือเพ่ือการสาธารณะ  หรือเพื่อใช้ป้องกันสาธารณภัย 

ข้อ  ๑๔  การติดตั้งมาตรวัดน้ าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ าโดยให้เจ้าหน้าที่การประปาร่วมตรวจสอบ 

และเมื่อติดตั้งแล้วให้ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ า   

ข้อ  ๑๕  การต่อท่อประปาภายในจากมาตรวัดน้ าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ าด าเนินการเองและเมื่อ 

ติดตั้งแล้วเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ า 

ข้อ  ๑๖  การติดตั้งมาตรวัดน้ าจะต้องติดตั้งไว้ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา   

ซึ่งเหมาะสมแก่การตรวจสอบ  การจดปริมาตรการใช้น้ า  หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบ ารุงรักษาได้ 

โดยสะดวก 

ข้อ  ๑๗  เมื่อติดตั้งมาตรวัดน้ าแล้ว  การประปาต้องตรวจการตีตราผนึกมาตรวัดน้ าทุกครั้ง   

เพ่ือป้องกันการลักลอบใช้น้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ตราผนึกมาตรวัดน้ าที่ติดตั้งต้องได้มาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ 

ได้ตีตราผนึกไว้ตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แล้ว  หากตราหรือลวด 

ที่ผนึกไว้แห่งใดช ารุดเพราะผู้ใดจงใจกระท าให้มาตรวัดน้ าหรือตราผนึกช ารุด  ผู้นั้นต้องจ่ายค่าปรับ 

ตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้   

ข้อ  ๑๘  ในกรณีที่พบวงลวดที่มาตราวัดน้ าขาด  ผู้ใช้น้ าต้องแจ้งให้การประปาทราบโดยเร็ว   

หากเพิกเฉยไม่ด าเนินการและมีการตรวจพบให้ถือว่าผู้ใช้น้ ามีเจตนาลักลอบใช้น้ า  การประป าจะงด 

การจ่ายน้ าประปาชั่วคราวจนกว่าจะมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น 

ข้อ  ๑๙  บรรดาท่อเมนประปา  ท่อภายนอกที่เป็นทรัพย์สินของการประปา  ผู้ใดหรือสัตว์เลี้ยงของผู้ใด   

กระท าให้เกิดการช ารุดเสียหาย  ผู้นั้นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายส าหรับการนั้น 

้หนา   ๒๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๒๐  ห้ามผู้ใช้น้ าหรือผู้หนึ่งผู้ใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา  ท่อประปา  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ    

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือท าความตกลงกับการประปา   

ข้อ  ๒๑  หากท่อเมนประปา  ท่อภายนอก  ภายในเกิดช ารุดมีน้ าประปารั่วไหลภายใน  หรือภายนอก 

มาตรวัดน้ าเป็นหนา้ที่ของผู้ใช้น้ าหรอืผู้ที่พบเห็น  ต้องรีบแจ้งใหก้ารประปาทราบเพ่ือท าการแก้ไขหรอืซอ่มแซม 

โดยเร็ว 

ข้อ  ๒๒  กรณีท่อภายในเกิดการช ารุดเสียหาย  ผู้ใช้น้ าจะต้องด าเนินการซ่อมแซมและออกค่าใช้จ่ายเอง 

ทั้งหมด  และต้องช าระค่าน้ าที่สูญไปจากการรั่วไหลเนื่องจากเหตุช ารุดนั้น 

ข้อ  ๒๓  ผู้ใช้น้ าจะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาประตูน้ า  มาตรวัดน้ า  และท่อภายใน   

ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  ถ้าเกิดการช ารุดเสียหายโดยการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้น้ าเอง   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามจะไม่รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ   

ข้อ  ๒๔  ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ าประปาน าน้ าประปาที่การประปาอนุญาตให้ใช้ในบ้านไปจ าหน่าย 

ในรูปแบบใด ๆ  ทั้งสิ้น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากการประปา   

ผู้ใดประสงค์จะน าน้ าประปาของการประปาไปจ าหน่าย  ต้องยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่การประปา 

ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ให้ถูกต้อง  และให้เจ้าหน้าที่การประปาอนุญาตพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

ข้อ  ๒๕  ผู้ใช้น้ าประปารายใดประสงค์จะต่อท่อน้ าประปา  เพ่ือใช้ในการดับเพลิงในอาคาร   

ให้ยื่นค าร้องเป็นกรณีพิเศษต่อการประปา   

ท่อดับเพลิงส่วนบุคคลจะตดิตั้งไว้ในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ ากไ็ด ้ แต่ให้ใช้เฉพาะกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เท่านั้น   

ซึ่งการประปาจะตตีราผนึกไว ้ ถ้าผู้ใช้น้ ามีความประสงคจ์ะท าการทดลองดับเพลิงเป็นครัง้คราว  ต้องแจ้ง 

ให้การประปาทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  โดยให้เสียค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้  

ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๒๖  ผู้ใช้น้ าประปารายใดประสงค์จะสูบน้ าส่งขึ้นบนอาคารสูงจะต้องท าบ่อพัก  หรือที่พักน้ า 

ก่อนแล้วจึงสูบน้ าจากบอ่พักน้ าอีกต่อหนึ่ง  ห้ามไม่ใหสู้บน้ าจากเส้นทอ่ประปาโดยตรง  เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาต 

เป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่การประปา   

กรณีที่เจ้าหน้าที่การประปาตรวจพบว่ามีการสูบน้ าจากเส้นท่อประปาโดยตรง  ผู้ใช้น้ าหรือผู้กระท าดังกล่าว   

จะมีความผิดและต้องช าระค่าปรับตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๒๗  ผู้ใช้น้ าจะต้องไม่ท าการปลูกสร้าง  ต่อเติมโรงเรือน  สิ่งปลูกสร้างอื่นใด  หรือกระท าการใด  ๆ  

อันอาจเกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบส่งน้ าประปา  การบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า  ตลอดจน 

อุปกรณ์ต่าง ๆ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการประปา   

หากเจ้าหน้าที่การประปาพบเห็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าหน้าที่ประปามีสิทธิเข้าท า  

การรื้อถอนได้ตามสมควรแก่กรณี  โดยผู้ใช้น้ าจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ข้อ  ๒๘  หากผู้ใดมีเจตนาทุจริตเอาน้ าประปาไปใช้  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ า   

หรือกระท าการใด ๆ   ก็ตามเพ่ือเอาน้ าประปาไปใช้  การประปาจะงดจ่ายน้ าทันที  และจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย 

ให้แก่การประปา  และจะด าเนินคดีตามกฎหมาย 

ข้อ  ๒๙  ผู้ใช้น้ าประปาจะต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ 

ท่อประปาหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการประปาได้ทุกเวลาเมื่อมีเหตุจ าเป็น 

ข้อ  ๓๐  วัด  มัสยิด  ฌาปนสถานในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามให้ได้รับการยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการใช้น้ าประปาตามข้อ  ๘   

 

หมวด  ๔ 

อัตราค่าน้ าและการช าระค่าใช้น้ า 
 

 

ข้อ  ๓๑  ค่าน้ าประปาจะคิดเปน็ลูกบาศก์เมตรตามที่ก าหนดไวท้้ายขอ้บญัญตัินีแ้ละราคาอาจเปลี่ยนแปลงได ้  

โดยการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ  ไป   

ข้อ  ๓๒  ผู้ใช้น้ าจะต้องช าระค่าน้ าเมื่อเจ้าหน้าที่การประปาได้น าบิลมาขอรับเงิน  มิฉะนั้น 

จะต้องน าเงินไปช าระที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนี้   

ถ้าไม่ช าระภายในก าหนดการประปาจะงดส่งน้ าจนกว่าจะได้รับการช าระค่าน้ าเสร็จสิ้น   

ข้อ  ๓๓  ผู้ใช้น้ าถูกตัดสิทธิ์การใช้น้ าประปาของผู้กระท าความผิดโดยยุติการจ่ายน้ าให้  (ตัดมาตรน้ า)   

หากผู้กระท าความผิดต้องการขอใชน้้ าประปาใหม่  ให้ถือเสมือนเป็นผู้ขอใช้น้ ารายใหม่  ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียม 

แรกเข้าเป็นสมาชิกใหม่  รวมถึงผู้ใช้น้ าที่ค้างช าระค่าน้ าประปา  เกิน  ๒  เดือน   

้หนา   ๒๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๕ 

บทเบด็เตล็ด 
 

 

ข้อ  ๓๔  การประปา  จะไม่รับรองวา่มนี้ าประปาให้ใช้ตลอดเวลา  และการประปา  จะท าการงดสง่น้ า 

เมื่อมีเหตุจ าเป็น  โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้น้ าทราบล่วงหน้าก็ได้  การงดส่งน้ าตามวรรคหนึ่งหากมีระยะเวลาเกิน   

๑๒  ชั่วโมง  ขึ้นไปต้องประกาศให้ผู้ใช้น้ าประปาทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ  ๓๕  กิจการประปาเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทามและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านทาม  เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารกิจการประปาแต่เพียงผู้เดียว 

การประปา  อาจรับโอนกิจการประปาอื่นได้  โดยมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 

มีมติเห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาดังกล่าว 

ข้อ ๓๖ หากผู้ใช้น้ ากระท าการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด  หรือไม่ปฏิบัติ  

ตามค าแนะน าตักเตือนโดยชอบของเจ้าหน้าที่การประปา  การประปา  ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดส่งน้ าได้   

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

กนก  บ ารุงโลก 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านทาม   

้หนา   ๒๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๖๔



อัตราคาธรรมเนียมในการใชน้ําประปา 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

เรื่อง  กิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

พ.ศ.  ๒๕62 

    

 

 

ลําดับท่ี 

 

รายการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

๑ อัตราคาน้ําประปา 

๑.๑ คาน้ําประปาตามจํานวนตัวแสดงในมาตรวัดน้ํา           ลูกบาศกเมตรละ 

๑.๒ คารักษามาตรน้ําเดือนละ    

 

8       บาท 

5       บาท 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการขอใชน้ําประปา  

 ๒.๑  คาขอใชน้ําประปา (ครั้งแรก)                                            รายละ 

 2.2  คามาตรวัดน้ํา                                                              รายละ 

 2.3  คาประกันมาตรวัดน้ํา                                                     รายละ 

 ๒.4  คายาย คาถอด หรือติดตั้ง (กรณีรายเกา)                              รายละ 

 

300    บาท 

500    บาท 

200    บาท 

100    บาท 

๓ คาธรรมเนียมการขออนุญาตใชน้ําเพ่ือทดลองดับเพลิง                      ครั้งละ                ๓๐๐    บาท 

๔ คาธรรมเนียมมาตรน้ําชํารุดเสียหาย, สูญหาย                                 ครั้งละ ๕๐๐     บาท 

๕ คาธรรมเนียม  การโอน  ยายท่ีอยู  โอนหรือเปลี่ยนชื่อผูใชน้ํา              ครั้งละ 5๐       บาท 

๖ คาปรับกรณีสูบน้ําจากทอประปาโดยตรง                                      ครั้งละ 1,0๐๐  บาท 

๗ คาปรับกรณีทุจริต ตามขอ ๒8                                                  ครั้งละ 1,0๐๐  บาท 

๘ คาปรับผูกระทําความผิดโดยยุติการจายน้ําให (ตัดมาตรน้ํา) ตามขอ 33  ครั้งละ       200     บาท 

9 คาปรับผูใดกระทําใหเกิดการชํารุดเสียหาย  ตามขอ 19                      ข้ันต่ํา               500     บาท 

 

หมายเหตุ  :  ลําดับท่ี 4 ใหยกเวนไมคิดอัตราคาธรรมเนียม ดังนี้ 

1.  มาตรน้ําท่ีเกิดการชํารุดเสียหาย, สูญหายท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ  

2. มาตรน้ําท่ีมีการเสื่อมสภาพท่ีเกิดจากการใชงานเกิน 10 ปข้ึนไป  
 



แบบคําขอใชน้ําประปาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม          

1.      ขอวางทอ 

2. ข   ขอใชน้ําประปาชั่วคราว 

3.      ขอโอนประเภทการใชน้ํา 

4.      อ่ืน ๆ ........................................................................................................... 

 

เลขท่ี.............../.............                                                       เขียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

 วันท่ี.....................เดือน...........................พ.ศ...............     

เจาของบาน          ผูรับมอบอํานาจ 

  ขาพเจา.............................................................อายุ...................ป  อยูบานเลขท่ี........................... 

หมูท่ี…………..ถนน............ตําบล.....................อําเภอ.................................จังหวัด............โทรศัพท……………………..

บัตรประจําตัว.............................เลขท่ี..................................................................ออกเม่ือ.......................................

วันหมดอายุ..............................................สถานท่ีออกบัตร..........................................อาชีพ....................................

สถานท่ีทํางาน....................................................................โทรศัพท.......................................................................... 

  มีความประสงคจะดําเนินการตามขอ.............สําหรับบานเลขท่ี.............หมูท่ี...........ถนน...............

ตําบล.......................อําเภอ................................จังหวัด............................โดยมีการตอทอภายในขนาด  Ø……….นิ้ว  

และมีกอกน้ําขนาด Ø ..............นิว้  จํานวน.............กอก 

           ขาพเจายินดีจะใหความสะดวกแกเจาหนาท่ีการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม   

ในการสํารวจและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม   

เก่ียวกับการขอใชน้ําประปาทุกประการซ่ึงเจาหนาท่ีไดชี้แจงใหขาพเจาทราบแลวในการดําเนินการติดตั้ง 

เอกสารประกอบการย่ืนคําขอ 

1. บัตรประจําตัว          

2. สําเนาทะเบียนบาน    (ลงชื่อ)........................................................ผูขอใชน้ํา 

3. หลักฐานอ่ืน ๆ              (....................................................) 

          ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ หรือผูไดรับมอบหมาย 

ความเห็นเจาหนาท่ี.............................................            อนุญาต  ไมอนุญาต         อ่ืน ๆ 

………………………………………………………………….. 

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

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

 (……………………………..………….)   ตําแหนง......................................................   

ตําแหนง......................................................                        

                    


