
 หน้า   ๑๔๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 
เร่ือง  การบริหารกิจการประปา 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  ว่าด้วยการบริหาร

กิจการประปา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๘  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๖  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ข้อ  ๖  และข้อ  ๑๖  ข้อ  ๒๑  วรรคสอง  ข้อ  ๒๒  

และข้อ  ๓๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

พ.ศ.  ๒๕๔๘  องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

คุ้งน้ําวนและนายอําเภอเมืองราชบุรี  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เร่ือง  การบริหาร

กิจการประปา  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  นับแต่วันถัดจาก 

วันประกาศโดยเปิดเผย  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน   

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิก  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เร่ือง  การบริหารกิจการ

ประปา  พ.ศ.  ๒๕๕๗   

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 

“องค์การบริหารส่วนตําบล”  หมายความถึง  องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 
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“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความถึง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

“การประปา”  หมายความถึง  ระบบประปาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้

บริการประชาชนในพื้นที่และรวมถึงกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการ

บริหารกิจการไปพลางก่อนจนกว่าหมู่บ้านจะมีความพร้อมในการนํากิจการประปาหมู่บ้านไปดําเนินการ

บริหารกิจการเอง 

“ผู้ใช้น้ําประปา”  หมายความถึง  บุคคลที่ได้ทําสัญญาการใช้น้ําประปาไว้กับองค์การบริหารส่วน

ตําบล  หรือผู้ที่เคยยื่นความประสงค์และทําสัญญาขอใช้น้ําประปาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการและ

บํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไว้ก่อนแล้ว 

“พนักงานจดมาตรวัดน้ํา”  หมายความถึง  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จากองค์การบริหารส่วนตําบลให้มีหน้าที่จดมาตรวัดน้ําและเรียกเก็บเงินค่าน้ําประปา 

“พนักงานผลิตน้ําประปา”  หมายความถึง  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย

เก่ียวกับการผลิตน้ําประปา  จัดหาน้ําสะอาด  บริการประชาชนผู้ใช้น้ําประปาและตรวจสอบซ่อมแซม  

บํารุงรักษาระบบน้ําประปาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

“การงดจ่ายน้ํา”  หมายความถึง  การท่ีกิจการประปา  งดจัดส่งหรือจําหน่ายน้ําให้แก่ผู้ใช้น้ํา  

จะเป็นด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตามที่ผู้ใช้น้ําจะไม่สามารถใช้น้ําได้ต่อไป 

“มาตรวัดน้ํา”  หมายความถึง  เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่การประปาได้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ําเพื่อวัด

ปริมาณนํ้า 

“เคร่ืองก้ันน้ํา”  หมายความถึง  ประตูน้ําที่ติดตั้งหน้ามาตรวัดน้ําซึ่งมีไว้สําหรับปิดและเปิดน้ํา 

“ท่อภายใน”  หมายความถึง  ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ําเข้าสู่ภายในบริเวณสถานท่ีใช้น้ําหรือ

อาคารของผู้ใช้น้ํา 

“ท่อภายนอก”  หมายความถึง  ท่อที่ต่อจากท่อจ่ายน้ําของการประปาไปเชื่อมกับมาตรวัดน้ํา 

“อุปกรณ์การประปา”  หมายความถึง  มาตรวัดน้ํา  ประตูก้ันน้ํา  ท่อประปาตลอดจนอุปกรณ์

อื่นที่เก่ียวข้อง 
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“จุดติดตั้งมาตรวัดน้ํา”  หมายความถึง  สถานที่ที่ถูกกําหนดเป็นที่ตั้งมาตรวัดน้ําและเครื่องก้ันน้ํา

เพื่อให้มีการอ่านมาตรน้ําได้อย่างสะดวก 

“ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ํา”  หมายความถึง  เงินที่การประปาเรียกเก็บผู้ใช้น้ําแรกเข้าตามขนาด 

มาตรวัดน้ําเพื่อเป็นต้นทุนการบํารุงรักษาในการบริหารกิจการประปา  เช่น  ค่าสารส้ม  ค่าคลอรีน   

ค่าปูนขาว  ค่าทรายกรอง  ค่าซ่อมท่อ  ค่าซ่อมเคร่ือง  ค่าอุปกรณ์ประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าวัสดุ  เอกสาร  

แบบพิมพ์  ใบเสร็จ  ค่าตอบแทนบุคลากร  (พนักงานจดมาตรน้ํา  พนักงานผลิตน้ําประปา)  ฯลฯ 

“ค่าธรรมเนียมบรรจบมาตร”  หมายความถึง  ค่าแรงงาน  อุปกรณ์อื่น ๆ  ที่ใช้ในการติดตั้ง  ตามอัตรา

ที่การประปากําหนดในบัญชีแนบท้าย 

“ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบมาตร”  หมายความถึง  ค่าแรงงาน  อุปกรณ์อื่น ๆ  ที่ใช้ใน 

การติดตั้ง  ตามอัตราที่การประปากําหนดในบัญชีแนบท้าย 

“ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์”  หมายความถึง  ค่าแรงงาน  มาตรวัดน้ํา  ท่อประปาและอุปกรณ์อื่น ๆ  

ที่ใช้ในการติดตั้ง  นับจากมาตรวัดน้ําถึงจุดประสานท่อ  ซึ่งไม่รวมท่อและอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ํา 

ที่ผู้ขอใช้น้ําต้องดําเนินการเอง   

“ค่าประกันการใช้น้ํา”  หมายความถึง  ค่าประกันการใช้น้ํากรณีขอใช้น้ําชั่วคราวตามอัตราที่กําหนด

ในบัญชีแนบท้าย                   

“ค่าบริการทั่วไป”  หมายความถึง  เงินที่การประปาเรียกเก็บเป็นรายเดือน  ตามขนาดมาตรวัดน้ํา

ที่ติดตั้งเพื่อนําไปใช้ในการบํารุงรักษา  ซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา  อุปกรณ์และท่อจ่ายน้ําให้อยู่ในสภาพ

ที่ใช้งานได้ดี 

“ค่าน้ําประปา”  หมายถึง  การกําหนดอัตราค่าน้ําขั้นต่ําของผู้ใช้น้ําคิดบนพื้นฐานของความจําเป็น 

ที่ผู้ใช้น้ําต้องการใช้น้ําประปาในแต่ละเดือนตามอัตราที่กําหนดในบัญชีแนบท้าย  ซึ่งอัตราค่าน้ําขั้นต่ํา 

อาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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“คณะกรรมการบริหารกิจการประปา”  หมายถึง  กลุ่มบุคคลในเขตการบริการของกิจการประปาที่ได้รับ

การคัดเลือก/เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ใช้น้ํา  ที่ทําหน้าที่บริหารกิจการประปาหมู่บ้านอยู่ก่อนที่จะโอน

การบริหารกิจการประปาให้องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 

ข้อ  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

การขอใช้น้ําประปา 

 

ข้อ  ๖  บุคคลดังต่อไปนี้มีอํานาจย่ืนคําขอใช้น้ําต่อการประปาองค์การบริหารส่วนตําบล 

  (๑) เจ้าของบ้าน  หรือเจ้าของสถานประกอบการ 

  (๒) ผู้เช่า  หรือผู้ครอบครอง 

  (๓) ผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล 

บุคคลตามวรรคหน่ึงอาจมอบอํานาจในการย่ืนคําขอใช้น้ําประปาได้  ทั้งนี้  ต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ  ๗  บุคคลใดต้องการใช้น้ําของการประปาให้ย่ืนคําขอต่อการประปาตามแบบคําขอที่กําหนด

ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  เว้นแต่จะเป็นผู้ใช้น้ําประปาของกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งได้เคยย่ืนคําขอใช้น้ําประปา

ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไว้แล้ว  ให้แจ้งขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ํา 

ต่อการประปาโดยไม่ต้องย่ืนคําขอใช้น้ําใหม่ 

ข้อ  ๘  การย่ืนคําขอใช้น้ําประปาตามข้อ  ๖  ให้แนบหลักฐานประกอบคําขอพร้อมชําระค่าธรรมเนียม

ตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติดังนี้ 

  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  ๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน   
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  ๓.  กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย   

  ๔.  หลักฐานการเป็นผู้แทนนิติบุคคล 

  ๕.  หนังสือมอบอํานาจกรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นย่ืนคําขอแทน 

กรณีที่ผู้ขอใช้น้ําเป็นส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือนิติบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาต

แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลแล้วแต่กรณีเป็นผู้มี

อํานาจลงนามในแบบคําขอใช้น้ําประปาและสัญญาการใช้น้ําประปา 

การมอบอํานาจต้องทําเป็นหนังสือและมีพยานอย่างน้อยสองคนและปิดอากรแสตมป์ 

ตามกฎหมาย 

ในกรณีมีความจําเป็นต้องวางท่อประปาผ่านที่ดินของผู้อื่น  ผู้ขอใช้น้ําต้องได้รับความยินยอมจาก

เจ้าของที่ดินนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงต่อการประปาในวันย่ืนคําขอ 

ข้อ  ๙  ผู้ใช้น้ําประปารายใดมีความประสงค์ขอใช้น้ําประปาเป็นการชั่วคราวให้ย่ืนคําขอ 

โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการย่ืนขอใช้น้ํากรณีทั่วไป   

 

หมวด  ๒ 

การยกเลิกการใช้น้ํา 

 

ข้อ  ๑๐  เม่ือผู้ใช้น้ําประปาต้องการยกเลิกการใช้น้ํา  ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ 

การประปา  เพื่อขอรับเงินประกันการใช้น้ําคืนเต็มจํานวน  เว้นแต่จะมีหนี้อันเกิดจากการใช้น้ําประปา 

ค้างชําระอยู่ให้หักออกก่อนตามจํานวนที่ ค้างส่วนที่ เหลือถ้าหากมีให้คืนแก่ผู้ ใช้น้ํา  ทั้งนี้  ให้นํา 

บัตรประชาชนพร้อมสําเนา  ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ํา  และใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปาคร้ังสุดท้ายของ 

ผู้โอน  หรือสําเนา  (ถ้ามี)  เป็นหลักฐานในการรับเงินคืน 

 

 



 หน้า   ๑๔๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๓ 

การดําเนินการติดตั้ง 

 

ข้อ  ๑๑  การต่อท่อประปาจากท่อจ่ายน้ําของการประปาถึงที่ติดตั้งมาตรวัดน้ํา  รวมทั้ง 

การติดตั้งมาตรวัดน้ํา  และเครื่องก้ันน้ําตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ  พร้อมทั้งการกําหนดขนาดของส่ิงของ

เหล่านั้นให้เป็นอํานาจหน้าที่ของการประปาโดยเฉพาะผู้หนึ่งผู้ใดจะกระทําโดยพลการมิได้   

บรรดาท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน้ํา  อุปกรณ์เคร่ืองก้ันน้ํารวมทั้งมาตรวัดน้ําเม่ือได้ติดตั้งแล้ว

ให้ตกเป็นทรัพย์สินของการประปา  เว้นแต่  ท่ออุปกรณ์ภายในมาตรวัดน้ําถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ํา   

ข้อ  ๑๒  ในวันที่ขอติดตั้งประปา  เม่ือผู้ขอใช้น้ําได้ชําระค่ามัดจําแก่การประปาตามอัตรา 

ที่กําหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้แล้ว  ให้การประปามอบหมายเจ้าหน้าที่ออกสํารวจสถานที่และ

จัดทําแบบแปลนแผนผัง  เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ําทราบภายใน

เจ็ดวัน   

การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งประมาณการค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์  รวมทั้งค่าประกัน

การใช้น้ําตามอัตราที่กําหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้  เว้นแต่การติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาดไม่เกิน

เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓/๔  นิ้ว  และมีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ําประปาไม่เกินย่ีสิบเมตร  ค่าแรง  และค่า

อุปกรณ์ให้ใช้ราคาเหมาจ่ายในอัตราไม่เกินเจ็ดร้อยห้าสิบบาท   

ผู้ขอใช้น้ําซึ่งได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึงต้องชําระค่าใช้จ่ายตามประมาณการภายในสามสิบวัน   

การประปาจึงจะดําเนินการติดตั้งประปาให้  หากไม่ชําระภายในเวลาที่กําหนดให้ถือว่าผู้ใช้น้ําสละสิทธิ์ใน

การขอใช้น้ําประปาคร้ังนั้น  และการประปามีอํานาจริบเงินมัดจําไว้ได้ทั้งสิ้น 

ข้อ  ๑๓  ผู้ขอใช้น้ําประปาท่ีย่ืนคําร้องและชําระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาแล้วต่อมาปฏิเสธ 

ที่จะให้การประปาวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ําภายในเวลาที่ได้รับแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร   

ให้ถือว่า  ผู้ขอใช้น้ําสละสิทธิ์การใช้น้ํา  ให้การประปาคืนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาที่ได้ชําระไว้โดย 

หักค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในอัตราร้อยละย่ีสิบ 



 หน้า   ๑๔๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๔ 

หน้าที่ผู้ใช้น้ํา 

 

ข้อ  ๑๔  ผู้ใช้น้ําจะใช้เคร่ืองสูบน้ําหรือเคร่ืองมืออื่นใดสูบน้ําโดยตรงจากท่อน้ําของการประปา

หรือจากท่อภายในมิได้  ถ้าใช้น้ําจากแหล่งอื่น  เช่น  น้ําฝน  น้ําบ่อบาดาล  ฯลฯ  ผู้ใช้น้ําจะต้องต่อท่อแยก

ไว้ต่างหากจากท่อจ่ายน้ําของการประปาและท่อภายใน 

ในกรณีผู้ใช้น้ํากระทําการฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึงการประปามีสิทธิงดจ่ายน้ําแก่ผู้ใช้น้ําและเรียกให้

ผู้ใช้น้ําชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดแต่การนั้นตามที่การประปากําหนด 

ข้อ  ๑๕  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามาตรวัดน้ําคลาดเคลื่อน  ให้ผู้ใช้น้ําแจ้งเป็นหนังสือต่อ

การประปาเพื่อทําการตรวจสอบมาตรวัดน้ํา 

เม่ือมีการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วปรากฏว่ามาตรวัดน้ํามีการคลาดเคล่ือนจริง  การประปา

จะดําเนินการซ่อมหรือเปล่ียนให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ในการตรวจสอบ  และการประปา 

จะคิดจํานวนน้ําที่ได้ใช้หรือสูญเสียไปโดยใช้อัตราเฉลี่ยเท่ากับจํานวนน้ําที่ได้ใช้ในสามเดือนที่ผ่านมา   

แต่หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามาตรวัดน้ําอยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกติผู้ใช้น้ําต้องเสียค่าใช้จ่ายใน 

การตรวจสอบตามอัตราที่การประปากําหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

เม่ือมีเหตุสงสัยตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ําในการแจ้งให้การประปาทราบภายใน

สามวันทําการ  หากผู้ใช้น้ําเพิกเฉยให้ถือว่ามีเจตนาทุจริตและมีโทษเช่นเดียวกับความผิดข้อ  ๒๘   

ข้อ  ๑๖  ผู้ใช้น้ําจะทําการปลูกสร้าง  ต่อเติมโรงเรือน  สิ่งปลูกสร้างอื่นใด  ปลูกต้นไม้หรือ

กระทําการใด ๆ  อันเกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบการส่งน้ําประปา  การบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา

ตลอดจนท่อและอุปกรณ์มิได้  เว้นแต่  จะได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อกัษรกับการประปา 



 หน้า   ๑๔๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ  ๑๗  ผู้ใช้น้ํารายใดยินยอมให้ผู้อื่นเอาน้ําประปาไปใช้โดยการซื้อขาย  การให้  หรือวิธีการ 

อื่นใดในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อค้ากําไรหรือไม่จะกระทํามิได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น 

ลายลักษณ์อักษรจากการประปา 

หมวด  ๕ 

การชําระค่าน้ําประปาและการเก็บเงิน 

 

ข้อ  ๑๘  ให้ผู้ใช้น้ําชําระเงินค่าน้ําประปาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในบัญชีแนบท้าย

ข้อบัญญัตินี้  ซึ่งการประปาจะคํานวณจากปริมาณการใช้น้ําของผู้ใช้น้ําที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ําคูณด้วย

อัตราค่าน้ําประปาที่ใช้ในปัจจุบันค่าน้ําที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าน้ําประปาขั้นต่ําที่กําหนดไว้ในบัญชี

แนบท้าย 

ให้การประปาออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปาตามวรรคหน่ึงและค่าบริการทั่วไปให้แก่ผู้ใช้น้ําไว้

เป็นหลักฐานทุกคร้ัง 

ข้อ   ๑๙  ผู้ ใช้น้ํ าประปาอาจชําระเงินค่าน้ําประปาทันทีที่พนักงานจดมาตรวัดน้ํานํา

ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ไปขอเรียกเก็บ  หรืออาจขอใบแจ้งหนี้เพื่อชําระเงินด้วยตนเอง  ณ  ที่ทําการ

ประปาภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับใบแจ้งหนี้ 

 

หมวด  ๖ 

การจดและอ่านมาตรวัดน้ํา 

 

ข้อ  ๒๐  เม่ือการประปาได้ติดตั้งมาตรวัดน้ําให้แก่ผู้ขอใช้น้ําประปาแล้วให้พนักงานจดมาตรวัดน้ํา 

ทําการอ่านมาตรวัดน้ําของผู้ใช้น้ําในเดือนถัดไปซึ่งตรงกับวันที่ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ําเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน 

ค่าน้ําประปาโดยให้ถือว่าเป็นค่าน้ําประปาเดือนนั้น  ทั้งนี้  การประปาอาจปรับเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ํา

รายใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการอา่นมาตรวัดน้ําของการประปา 



 หน้า   ๑๔๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ  ๒๑  ผู้ใช้น้ําต้องให้ความยินยอมและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การประปาซ่ึงมีหน้าที่

เข้าไปในที่ดิน  อาคารหรือสถานที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ใช้น้ําเพื่อจดตัวเลขการใช้น้ํา  (จดมาตรวัดน้ํา)   

ในแต่ละเดือน  ตลอดจนการตรวจสอบ  แก้ไข  ซ่อมแซมมาตรวัดน้ําหรือท่ออุปกรณ์ในการส่งน้ําระหว่าง

เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ให้แสดงบัตรประจําตัว

พนักงานทุกคร้ัง 

 

หมวด  ๗ 

การโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ําประปา 

 

ข้อ  ๒๒  การโอนกรรมสิทธิ์ในการใช้น้ําประปาอาจมีได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (๑) ผู้ใช้น้ําเดิมตาย  หรือย้ายที่อยู่  หรือ 

  (๒) การเช่าบ้านหรืออาคารที่ติดตั้งประปาไว้แล้ว 

  (๓) การซื้อขายบ้านหรืออาคารที่ติดตั้งประปาไว้แล้ว 

  (๔) กรณีอื่นที่การประปากําหนด 

ผู้โอนตามวรรคหนึ่งอาจมอบอํานาจเป็นหนังสือในการขอโอนกรรมสิทธิ์มาตรวัดน้ําหรือ 

เพื่อขอรับเงินประกันคืนเนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์  และผู้รับโอนจะมอบอํานาจเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์  

มาตรวัดน้ําก็ให้ทาํได้  ทั้งนี้  หนังสือมอบอํานาจต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 

กรณีผู้โอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ําตามวรรคหน่ึงถึงแก่ความตายให้ทายาทเป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์ 

ข้อ  ๒๓  ให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ําตามข้อ  ๒๒  นําหลักฐานต่อไปนี้แสดงต่อการประปา 

  (๑) บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ/บัตรประจําตัวพนักงานองค์การของรัฐ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน 

  (๓) สําเนาหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน/อาคาร  (ถ้ามี) 

  (๔) สําเนาหนังสือสัญญาเช่าบ้าน/อาคาร  (ถ้ามี) 



 หน้า   ๑๔๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๕) สําเนาทะเบียนบ้าน  (ฉบับเจ้าบ้าน)  ที่มาตรวัดน้ําตั้งอยู่ 

ข้อ  ๒๔  การรับโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ําตามข้อ  ๒๒  ผู้โอนต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ 

  (๑) บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ/บัตรประจําตัวพนักงานองค์การของรัฐ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน 

  (๓) สําเนาใบมรณบัตร  (กรณีผู้โอนตาย) 

  (๔) ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น้ําตัวจริง  (กรณีหายให้ใช้ใบแจ้งความ) 

  (๕) ใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปาคร้ังสุดท้ายของผู้โอนหรือสําเนา  (ถ้ามี) 

ข้อ  ๒๕  ถ้าผู้ ใช้น้ําได้ ร้ือถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิลําเนาโดยมิได้แสดงเจตนาว่า 

จะครอบครองสิทธิการใช้น้ําอยู่ต่อไปหรือโอนสิทธิการใช้น้ําให้ผู้อื่นหรือบอกเลิกสัญญาการใช้น้ําภายใน

สามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้ร้ือถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิลําเนาให้ถือว่าสละสิทธิการใช้น้ํา  การประปา

ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการจ่ายน้ําหรือโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ําให้แก่บุคคลอื่น 

ข้อ  ๒๖  กรณีผู้ใช้น้ําถึงแก่ความตาย  ทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่นั้น  ประสงค์

จะได้รับสิทธิในการใช้น้ําต่อไป  ให้ทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์แสดงความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ 

การประปาเพื่อทําการโอนสิทธิการใช้น้ําภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้น้ําถึงแก่ความตาย 

ในกรณีตามวรรคหน่ึงหากทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่มิได้ดําเนินการใด ๆ   

เพื่อขอรับโอนสิทธิการใช้น้ําภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่ามีเจตนาสละสิทธิ์  การประปามีอํานาจ 

ในการงดการจ่ายน้ําประปานั้นได้ 

การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารอันเนื่องจากการซื้อขาย  การเช่าหรือ

การทํานิติกรรมใด ๆ  โดยที่คู่กรณีมิได้ตกลงในเรื่องสิทธิในการใช้น้ําหรือเงินประกันการใช้น้ําไม่ว่าด้วยเหตุใด 

ก็ตามให้ถือว่าผู้ใช้น้ํารายเดิมได้สละสิทธิหรือโอนเงินประกันการใช้น้ําไปเป็นของผู้ครอบครองบ้านหรืออาคาร  

ตามสิทธิสืบเนื่องจากการทํานิติกรรมดังกล่าว  ผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารใหม่มีสิทธิขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ํา

ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันการใช้น้ําหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด  เว้นแต่ผู้ใช้น้ํารายเดิมได้ถอนเงินประกันการใช้น้ํา 

ไปแล้ว  หรือกิจการประปาได้หักเงินประกันการใช้น้ําชดใช้ค่าน้ําที่ค้างชําระจนหมดสิ้นแล้ว  ให้ผู้ครอบครอง 

บ้านหรืออาคารรายใหม่  วางเงินประกันการใช้น้ําใหม่ 

 



 หน้า   ๑๕๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๘ 

ความรับผิดของผู้ใช้น้ํา 

 

ข้อ  ๒๗  การประปาถือเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ใดกระทําโดยเจตนา  

หรือโดยประมาททําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของกิจการประปาไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม   

ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่การประปาตามความเสียหายนั้น  ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิการประปาใน 

การดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

ข้อ  ๒๘  ผู้ใดโดยทุจริตเอานํ้าประปาไปใช้  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ําหรือ

กระทําการใด ๆ  เพื่อเอาน้ําประปาไปใช้โดยไม่มีอํานาจ  ให้การประปางดจ่ายน้ํา  (ตัดมาตร)  ทันที   

โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณาดําเนินคดีแก่ผู้นั้น 

ในกรณีตามวรรคหน่ึงให้ผู้กระทําผิดชดใช้ค่าน้ําประปาที่ได้ใช้ไปแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่การประปากําหนด  และมิให้อนุญาตจ่ายน้ําประปาแก่ผู้นั้นจนกว่าจะได้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจํานวน 

ในกรณีที่ผู้ใช้น้ําตามวรรคหน่ึงได้รับอนุญาตให้ใช้น้ําใหม่  ผู้ใช้น้ําต้องดําเนินการขอใช้น้ําเสมือน

เป็นผู้ใช้น้ํารายใหม่และให้ชําระค่าธรรมเนียมขอบรรจบมาตรวัดน้ําตามอัตราบัญชีแนบท้าย 

ข้อ  ๒๙  ในกรณีที่ผู้ใช้น้ําค้างชําระค่าน้ําประปาเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกันให้การประปา 

แจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ใช้น้ําทราบเพื่อดําเนินการชําระค่าน้ําที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่

วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

กรณีตามวรรคหน่ึง  เม่ือมีเหตุผลอันสมควรผู้บริหารท้องถิ่นอาจขยายเวลาการชําระค่าน้ําได้ 

ไม่เกินสามสิบวันและอาจแบ่งการชําระออกเป็นงวด ๆ  ก็ได้  ทั้งนี้  ให้มีบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

ถ้าผู้ใช้น้ําตามวรรคหน่ึงได้รับแจ้งแล้วเพิกเฉยหรือผิดสัญญาข้อตกลงตามวรรคสองให้การประปา

มีอํานาจบอกเลิกสัญญาและงดจ่ายน้ํา  (ตัดมาตรวัดน้ํา)  ทันที  และมีอํานาจหักค่าน้ําที่ค้างชําระจาก 

ค่าประกันการใช้น้ําได้เต็มจํานวน 



 หน้า   ๑๕๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ  ๓๐  ผู้ใดละเมิดการใช้น้ําหรือกระทําการใด ๆ  ให้การประปาได้รับความเสียหายหรือไม่ยอม

ชําระเบ้ียปรับหรือค่าเสียหายตามที่การประปาเรียกเก็บ  เม่ือถูกงดจ่ายน้ําประปาแล้ว  (ตัดมาตรวัดน้ํา)  

แต่การประปายังไม่ได้บอกเลิกสัญญาหากผู้นั้นนําเงินมาชําระหนี้ที่ค้างทั้งหมดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

งดจ่ายน้ํา  ให้การประปาทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําให้ใช้ตามเดิม  ทั้งนี้  ต้องชําระค่าธรรมเนียมบรรจบ 

มาตรวัดน้ําตามอัตราที่การประปากําหนดในบัญชีแนบท้าย 

ในกรณีที่พ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเม่ือได้ชําระหนี้ที่ค้างทั้งหมดแล้วให้ย่ืนคําขอใช้น้ําและ

ชําระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาเสมือนเป็นผู้ใช้น้ํารายใหม่ 

 

หมวด  ๙ 

การเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ําและการย้ายสถานที่ใช้น้ํา 

 

ข้อ  ๓๑  ในกรณีที่ผู้ใช้น้ําต้องการเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ํา  หรือย้ายสถานที่ใช้น้ํา  หรือเปลี่ยน

จุดประสานท่อจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในเขตพื้นที่บริการของการประปาองค์การบริหารส่วนตําบล

โดยไม่เปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ําให้ย่ืนคําร้องต่อการประปาพร้อมหลักฐาน  ดงันี้ 

  (๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือบัตรประจําตัวพนักงาน

องค์การของรัฐ  (พร้อมสําเนา) 

  (๒) สําเนาทะเบียนบ้านที่จะย้ายสถานที่ใช้น้ําไป 

  (๓) ใบเสร็จค่าน้ําประปาคร้ังสุดท้ายหรือสําเนา  (ถ้ามี) 

  (๔) ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ํา  (ถ้ามี) 

ในกรณีการขอเปล่ียนขนาดมาตรวัดน้ําตามวรรคหนึ่งผู้ขอใช้น้ําต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม  

เช่นเดียวกับการขอใช้น้ําประปาในคร้ังแรกและให้การประปาคืนเงินค่าประกันการใช้น้ําที่เรียกเก็บไว้เดิม

แก่ผู้ขอใช้น้ํา 

กรณีการย้ายสถานที่ใช้น้ําหรือเปลี่ยนจุดประสานท่อตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้น้ําชําระค่าธรรมเนียม

เช่นเดียวกับการขอติดตั้งใหม่  ยกเว้นค่ามาตรวัดน้ําและค่าประกันการใช้น้ํา 



 หน้า   ๑๕๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๑๐ 

บทกําหนดโทษ 

 

ข้อ  ๓๒  กรณีมาตรวัดน้ําเสียหาย  บุบสลายหรือชํารุดโดยการกระทําของผู้ใช้น้ําหรือบริวาร 

ทําให้ไม่สามารถวัดค่าการใช้น้ําได้มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้น้ําแจ้งการประปาภายในห้าวันเพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ําใหม่โดยออก

ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  หากพ้นระยะเวลาที่กําหนดให้การประปาแจ้งการงดจ่ายน้ําเป็นหนังสือภายในสามวัน

ทําการและดําเนินการงดจ่ายน้ําทันที 

กรณีตามวรรคหนึ่งถ้าในเดือนใดไม่อาจคิดค่าน้ําประปาที่ได้ใช้ไปได้ให้คํานวณจากจํานวนน้ําที่ได้

ใช้ไปเท่ากับอัตราค่าน้ําเฉล่ียสามเดือนที่ผ่านมา 

การขอใช้น้ําภายหลังการงดจ่ายน้ําตามวรรคสองให้ผู้ใช้น้ําดําเนินการขอใช้น้ําเสมือนเป็นผู้ใช้น้ํา

รายใหม่ 

ข้อ  ๓๓  ผู้ใดกระทําการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๑๑  วรรคหนึ่ง  ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  

และข้อ  ๒๘  มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 

หมวด  ๑๑ 

บททั่วไป 

 

ข้อ  ๓๔  บุคคลใดแสดงเจตนายกที่ดินให้แก่การประปาโดยปราศจากค่าตอบแทน  เพื่อใช้เป็น

สถานที่ก่อสร้างและเป็นที่ตั้งระบบประปาเพื่อส่งจ่ายน้ําให้แก่บรรดาผู้ใช้น้ําถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีคุณูปการ

ต่อการประปา  ให้การประปาประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลนั้นให้ทราบโดยทั่วกัน 



 หน้า   ๑๕๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้บุคลากรตามวรรคหน่ึงหรือทายาทผู้ รับมรดกได้รับยกเว้นค่าน้ําประปาในอัตราไม่เกิน   

๓๐  ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนตลอดจนค่าธรรมเนียมทุกประเภทในการขอใช้น้ําประปาคร้ังแรก  ทั้งนี้ 

ไม่รวมถึงบุคคลภายนอกผู้รับโอนสิทธิในการใช้น้ําประปาจากบุคคลดังกล่าว 

การแสดงเจตนาตามวรรคหน่ึงให้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามกฎหมาย 

ข้อ  ๓๕  ให้สถานที่ราชการ  บ้านพักราชการ  วัด  มัสยิด  สถานที่ประกอบศาสนาพิธี   

ที่มีใบอนุญาตให้ได้รับสิทธิชําระค่าน้ําประปาในอัตราเพียงคร่ึงหนึ่งของค่าน้ําประปา  ๓๐  ลูกบาศก์เมตร

แรกต่อเดือน 

ข้อ  ๓๖  ในกรณีมีความจําเป็นมีการประปาต้องทําการซ่อมแซมระบบประปาซ่ึงทําให้ต้องหยุด

การส่งจ่ายน้ําเป็นการชั่วคราวการประปาจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน   

เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  การประปาอาจทําการซ่อมแซม  ปรับปรุงหรือ

แก้ไขระบบประปาตามควรแก่กรณี  โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พิชิต  บํารุงทรัพย์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งน้ําวน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการขอใชน้ําประปา 
ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน เรื่อง การบริหารกิจการประปา  พ.ศ.  2557 

 
ขนาดมาตร
วัดน้ํา (นิ้ว) 

(๑) 

คามัดจํา 
(บาท)  
(๒) 

คาธรรมเนียมการ

ใชนํ้า (บาท) 
(๓) 

คาแรงและอุปกรณ  
(บาท) (๔) 

ระยะหางจากทอเมน ไมเกิน ๒๐ เมตร ระยะหางจากทอเมน เกิน ๒๐ เมตร 

1/2 ไมเก็บ ๓๐๐ ๗๕๐ คิดคาใชจายตามประมาณการ 
3/4 ไมเก็บ ๕๐๐ ๗๕๐ คิดคาใชจายตามประมาณการ 
๑ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ คิดคาใชจายตามประมาณการ 

๑  1/2 ๖๐๐ ๑,๒๐๐ คิดคาใชจายตามประมาณการ 
๒ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ คิดคาใชจายตามประมาณการ 
 
หมายเหตุ ผูใชน้ํารายเดิมใหดําเนินการตอทอและจัดเตรียมอุปกรณใหพรอมเพ่ือดําเนินการตอมาตรวัด
น้ําไดเลย ไมตองจายคาแรงและอุปกรณ สําหรับผูใชน้ํารายใหมเม่ือย่ืนขอรับบริการแลวตองชําระ
คาธรรมเนียมตามบัญชีอัตราแนบทายนี้  

อัตราคาบริการท่ัวไป 
 

ขนาดมาตรวัดน้ํา (นิ้ว) 
(๑) 

คาบริการท่ัวไป 
เดือนละ (บาท) 

(๕) 
1/2 ๑๐ 
3/4 ๒๕ 
๑ ๓๕ 

๑ 1/2 ๗๐ 
๒ ๑๐๐ 

 

 กรณีผูขอใชน้ําท่ีถูกงดจายน้ําประปา (ตัดมาตร)  มีความประสงคจะเปดใชน้ําประปาตอไปอีกให
ย่ืนคํารองขอบรรจบมาตรวัดน้ําและชําระคาธรรมเนียม  ดังนี้ 
 

ขนาดมาตรวัดน้ํา (นิ้ว) คาธรรมเนียมบรรจบมาตร 

มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  1/2 ๓๐๐ 

มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๓/๔   ๕๐๐ 
มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑   ๗๐๐ 

มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑ 1/2   ๑,๐๐๐ 

มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง   ๒   ๑,๐๐๐ 
 
 
 



 

 

คาธรรมเนียมในการตรวจสอบมาตรวัดน้ําตามขอ  ๑๕  วรรคสอง 
 

ขนาดมาตรวัดน้ํา (นิ้ว) คาธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวัดน้ํา 
มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  1/2  ๑๐๐ 
มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๓/๔   ๑๐๐ 
มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑   ๒๕๐ 

มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑ 1/2  ๓๐๐ 

มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง   ๒   ๔๐๐ 
  

 
 

คาประกันการใชน้ํากรณีขอใชน้ําช่ัวคราว 
 

ขนาดมาตรวัดน้ํา (นิ้ว) คาประกันการใชน้ํา (บาท) 

มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  1/2 ๑,๐๐๐ 
มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๓/๔   ๑,๕๐๐ 
มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑   ๒,๐๐๐ 

มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑ 1/2 ๒,๕๐๐ 

มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง   ๒   ๓,๕๐๐ 
  
 
 

 
จํานวนน้ํา 

(ลูกบาศกเมตร) 
ลูกบาศกเมตรละ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ข้ึนไป    ๗  

   
 
 

หมายเหตุ บทกําหนดโทษสําหรับผูกระทําผิด จะมีโทษปรับ 1,000 บาท ทุกกรณี 

 
 
 



 

 

   คําขออนุญาตใชน้ําประปา  
                                                                 กองชาง                                             
                                                                  
                                      รับเลขท่ี................................................... 

              วันท่ี.........................................................      
                                                                                ลงชื่อ.......................................ผูรับคําขอ
  
เรื่อง  ขออนุญาตใชน้ําประปา       
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 
   
      เขียนท่ี.......................................................................... 
      วันท่ี............... เดือน........................ พ.ศ. ................... 
 

ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................ 
อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี...............ตําบล..............................อําเภอ.................................................
จังหวัด..............................อาชีพ.................................มีความประสงคขอรับอนุญาตตอทอจําหนายน้ําจาก
การประปา องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  เพ่ือทําการใชน้ําประปาในการอุปโภค - บริโภค  

 

โดยมี  (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................เปนเจาของอาคารเปน
อาคารประเภท.................................................จํานวน........................หลัง.............................หอง และมีผูพัก
อาศัยอยูในอาคารรวมท้ังสิ้น……..…..…….…..คน 
   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาขออนุญาต 

 
   ขอแสดงความนับถือ 

 
 

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

                              ผูขออนุญาต 
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