
 

หลักการ 
ให้ใช้ข้อบัญญัติตำบล  ว่าด้วยการบริหารงานการประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบวัน้อย  พุทธศักราช  2553  
กำหนดการใช้น้ำประปาและอัตราการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม
เพื่อให้การบริหารงานการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวน้อย  เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

เหตุผล 
โดยที่พระราชบัญญัตสิภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบล พุทธศักราช  2537  และแก้ไขปรับปรุงตามมาตรา 71  
แห่งพระราชบัญญัตสิภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ฉบับท่ี  5) พ.ศ.2546  ให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล  
ออกข้อบัญญัติตำบล  เพื่อใช้บังคับในตำบลได้  และเพื่อให้การ
บริหารงานการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย  จึงจำเป็นต้องตราข้อบญัญัตติำบล  
ว่าด้วยการบริหารงานประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
น้อย  พุทธศักราช  2553  นี้ไว ้

การขอใช้น้ำ 
ผู้ใช้น้ำจะต้องยื่นคำขอตามแบบท่ี  องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองบัวน้อย  กำหนดไว้ต่อคณะผู้บริหารงานการประปา  พร้อม
ด้วย 

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 
2. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบตัร

ประจำตัวข้าราชการ ฯลฯ 
3. กรณีเป็นนติิบุคคล  ต้องมี

หลักฐานการจดทะเบยีนตาม
กฎหมาย 

4. ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่  
องค์การบริหารส่วนตำบล 

   หนองบัวน้อยกำหนดไว ้
 
 

การต่อท่อจากท่อเมนประปา(ท่อเมนเอก)  หรือ  ท่อเมน 
รองภายนอกอาคารถึงที่ตั้งมาตรวดัน้ำเป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบำรุงรักษาระบบประปา  จะดำเนินการใหโ้ดยคิด
ค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้น้ำ  หรือผู้ใช้น้ำดำเนินการเอง  โดย
คณะกรรมการบำรุงรักษาระบบประปา  เป็นผูต้รวจสอบ  และคิด
ค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้น้ำ ส่วนการต่อท่อและติดตั้งอุปกรณภ์ายในนับ
จากมาตรวัดน้ำเข้าไป  ผู้ใช้น้ำสามารถดำเนินการได้โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายเอง  และต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บำรุงรักษาระบบประปา 
 น้ำประปาท่ีจะส่งให้น้ัน  จะตดิตั้งมาตรวดัน้ำ  ประตูกั้น
น้ำ  โดยคณะกรรมการบำรุงรักษาระบบประปาจะดำเนินการให้  
หรือให้ดำเนินการเอง  ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง  มาตรวดัน้ำ  ประตู
กันน้ำ  และวางท่อภายในเป็นหนา้ที่ของผู้ใช้น้ำนั้น  จะต้องเป็นผู้
เสียค่าใช้จ่ายเอง  โดยคณะกรรมการบำรุงระบบประปา  จะเป็นผู้
ตรวจสอบท้ังก่อนการติดตั้ง  และเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว  กรณีที่  
คณะกรรมการบำรุงรักษาระบบประปาดำเนินการให้  ผู้ใช้น้ำ
จะต้องเสยีค่าธรรมเนยีมตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บัวน้อยกำหนดไว ้
 มาตรวดัน้ำนั้น  คณะกรรมการบำรุงรักษาระบบประปา  
จะตีตราผนึกไว้  และอาจจะตตีราผนึกไว้ในระหว่างมาตรวัดน้ำกับ
ประตูกั้นน้ำอีกกไ็ด้  หากตราหรือลวดที่ผนึกไว้นั้น  แห่งหนึ่งแห่ง
ใดหรือหรือสองแห่งแตกขาดหรือปรากฏว่า  มผีู้จงใจกระทำให้
เสียหาย  หรือเปลี่ยนแปลงไปในลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงซึ่ง
สามารถพิสูจนไ์ด้ว่าเป็นการกระทำโดยจงใจ  ผู้ใช้น้ำจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย  หรือขาดประโยชน์อันอาจบังเกิด
แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อยทั้งสิ้น  โดยจะถูกปรับ
ครั้งละ  500  บาท  ในกรณีที่ผู้ใช้น้ำหรือมีผู้หนึ่งผู้ใดจงใจกระทำ
ให้มาตรวดัน้ำชำรุดใช้การไมไ่ด้   หรือ  กลับมาตรวัดน้ำ  ผู้ใช้น้ำ
จะต้องรับผดิชอบ  โดยซื้อมาตรวดัน้ำชนิด  และขนาดมาตรฐาน
เดียวกันกับท่ีชำรุดมาชดใช้ให้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บัวน้อยใหม่จำนวน  1  เครื่อง  และจะต้องชดใช้ค่าน้ำท่ีเสีย
หายไปตั้งแต่มาตรวัดน้ำชำรุดจนกว่าจะดำเนินการซ่อมเสร็จ    
โดยคดิเฉลีย่จากน้ำท่ีใช้ไปในเดือนก่อน  ท้ังเดือน  ใช้ไปวันละ
เท่าใด  จำนวนนี้จะคิดกับผู้ใช้น้ำ  ตามวันท่ีมาตรวัดน้ำชำรดุ 

 ห้ามผู้ใช้น้ำหรือผู้ใดทำการแกไ้ข  เปลี่ยนแปลง  หรือ
ย้ายที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ  โดยพลการโดยไมไ่ด้ทำการตกลงกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบวัน้อย  ถ้าหากฝ่าฝืนผู้ใช้น้ำผู้ใช้
น้ำจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกดิขึ้น  และอาจงดการส่งน้ำให้ใช้ก็
ได้ตามที่  คณะกรรมการพิจารณาบทกำหนดโทษ ที่จะพึงประเมิน 

การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา 
 เป็นหน้าท่ีของผู้ใช้น้ำจะต้องดูแล  รักษามาตรวัดน้ำ  
ประตูกั้นน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา  และถ้าเกิดการชำรุด
เสียหาย  โดยการกระทำอย่างใดอย่าหนึ่งไม่ว่ากรณีใด ๆ  ผู้ใช้น้ำ
จะต้องชดใช้ค่าซ่อมแซมหรือค่าเสยีหายให้แก่  องค์กรบริหารส่วน
ตำบลหนองบัวน้อย  หากมาตรวัดน้ำสูญหายไปผู้ใช้น้ำจะต้องซื้อ
มาตรวดัน้ำชนิดขนาดและมาตรฐานเดียวกันให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัวน้อย  ถ้ามาตรวัดน้ำไดร้ับความเสียหาย  อัน
เกิดจากเพลิงไหม้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย  จะให้
การพิจารณาตามควรแก่กรณ ี

อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าน้ำและการเก็บเงิน 
 อัตราค่าธรรมเนยีมตา่ง ๆ  องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวน้อย  จะเก็บตามอัตราทีก่ำหนดไว้ตามประกาศของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบวัน้อย 
 ราคาค่าน้ำประปา  จะคำนวณเปน็ลูกบาศก์เมตรตามที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบวัน้อย  กำหนดไว้  หากมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาคา่น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
น้อยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ  ไป 
 จำนวนน้ำท่ีใช้  รวมทั้งน้ำท่ีรั่วไหลหมดเปลืองไปตามที่
ปรากฏตัวเลขในมาตรวัดนำ้  โดยปกติจำทำการจดเป็นรายเดือนๆ  
ละ 1 ครั้ง  ถ้ามาตรวดัน้ำเสียไปโดยเหตุอื่น ๆ  ซึ่งจะทราบจำนวน
ที่ใช้น้ำไปนั้นไม่ได้  จะคิดคำนวณน้ำท่ีใช้ไปนั้น  ตามจำนวนที่ได้ใช้
ไปในเดือนที่แล้วมาหรือคดิเฉลี่ย  3  เดือนกว่าที่ได้ใช้ไปแล้วนั้น  
และถ้ามาตรวดัน้ำเสียในเดือนแรกท่ีเริ่มใช้น้ำ  จะคิดคำนวณน้ำท่ี
ใช้ในเดือนที่มาตรวัดน้ำเสียตามจำนวนที่ได้ใช้ภายหลัง  1  เดือน  
เมื่อไดเ้ปลีย่นมาตรวัดน้ำใหม่  หรอืได้แก้ไขมาตรวดัน้ำเรียบร้อย
แล้ว 
  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่านำ้ประปา  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย  กำหนดไว้  ค่า
ซ่อมแซม  ค่าเสียหาย  รวมทั้ง  ค่าปรับต่าง ๆ  แล้วแต่กรณี  เมื่อ
คณะกรรมการบำรุงรักษาระบบประปา  นำใบเสร็จรบัเงิน  หรือใบ
แจ้งการชำระเงินมาเพื่อเรียกเก็บ  หรือมิฉะนั้น  จะต้องนำเงินไป
ชำระ  ณ  ที่ทำการองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองบัวน้อย  
ภายใน  7  วัน  นับจากวันที่คณะกรรมการบำรุงรักษาระบบ
ประปามาเรียกเก็บเงิน  ถ้าไม่ชำระหนี้  ตามที่กำหนดนี้  องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย  อาจจะปรับครั้งละ  100-500  
บาท  หรืออาจงดส่งน้ำให้ใช้พร้อมทั้งถอดมาตรวัดน้ำกลับไปไว้ท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบวัน้อย  และอาจฟ้องร้อง
ดำเนินคดตีามกฎหมายได้  ในเมื่อผู้ใช้น้ำประปาไม่ยอมชำระ
หนี้สินที่ค้าง  และในกรณีที่มีความจำเป็น  ซึ่งไมส่ามารถนำเงินมา
ชำระไดต้ามกำหนดเวลา  ให้ผู้ใช้น้ำที่ค้างชำระ  มาทำการเจรจา
ตกลงกับคณะผู้บริหารงานการประปา  ภายใน  15  วัน  และ
คณะผู้บริหารงานการประปา  จะพิจารณาตามความเหมาะสม
ต่อไป 
  

 
 

 
 
 

บทกำหนดโทษ 
ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย  ได้ตรวจสอบ

แล้วว่าผู้ใช้น้ำรายใดลักลอบใช้น้ำประปา  โดยผดิกฎหมายไม่ว่า
กรณีใด ๆ  ทั้งสิ้นจะต้องถูกดำเนินการดังนี ้

1. งดส่งน้ำประปา 
2. เสียค่าปรับจำนวน  500  บาท 
3. คณะกรรมการพิจารณาลงโทษจะดำเนินคดีการถอด

มาตรวดัน้ำกลับไปไว้ท่ีองค์การบรหิารส่วนตำบลหนอง
บัวน้อย 

 
หากผู้ใช้น้ำประสงค์ที่จะใช้น้ำประปาอีกต่อไปจะต้อง 

ดำเนินการดังนี ้
1. เสียค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ  300  บาท 
2. ต้องเสียค่าธรรมเนียมคา่ใช้น้ำใหม่  500  บาท 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนโยธา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 


