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คานา
ระบบประปาเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝุายทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค
และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีน้าประปาที่มีคุณภาดีใช้บริโภคและอุปโภคได้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
การบริหารกิจการประปาให้บรรลุผลส้าเร็จได้นั้น ไม่เพียงแต่มีโครงสร้างระบบประปาที่ดี
เท่ า นั้ น แต่ สิ่ ง ส้ า คั ญ คื อ ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ด้ ว ย การบริ ห ารจั ด การระบบประปาให้ มี
ประสิทธิภาพนั้น จะต้องด้าเนินการไปอย่างมีระบบ กล่าวคือ มีการบริหารงานบุคคล การผลิต การ
จ้าหน่ายน้้าประปา และการให้บริการด้านอื่น ๆ โดยให้ผู้เกี่ย วข้องทุกฝุาย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการประปา เพื่อให้ประปามีผลประกอบการที่ดี สามารถด้ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
คู่มอื เล่มนี้ รวบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบประปา เพื่อประกอบ
เป็นแนวทางในการบริหารกิจการประปาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นหรือชุมชน อันจะเป็นผล
ให้กับประชาชน ได้มนี ้าประปาที่สะอาด มีคุณภาพดี เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ต่อไป

กองการประปา
เทศบาลต้าบลคุระบุรี
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บทที่ 1
ความหมาย องค์ประกอบและรูปแบบของการบริหารกิจการประปา
1. ความหมายการบริหารกิจการประปา
คือ การด้าเนินงานให้ระบบประปา สามารถบริการน้้าสะอาดให้แก่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง
เพียงพอต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และมีผลประกอบการให้สามารถด้าเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน
การบริหารกิจการประปา เริ่มจากการควบคุมการผลิตน้้าประปา ให้มีคุณภาพดีและ
ปริมาณเพีย งพอต่อเนื่องตลอด 24 ชั่ว โมง และสามารด้า เนินการจ้าหน่ายน้้ าประปาให้มีรายได้
เพียงพอต่อการด้าเนินงานกิจการประปา ตลอดจนมีการควบคุมรายได้ รายจ่ายของการประปาอย่าง
รัดกุม สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
2. องค์ประกอบในการบริหารกิจการประปา
2.1 คน หมายถึง ผูใ้ ช้น้า ผู้บริหาร รองผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผูอ้ ้านวยการกอง ผู้ผลิต
ผูใ้ ช้น้า และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมที่ต้องด้าเนินการ เช่น
 การเลือกผู้ค วบคุมการผลิต ที่มีความรับผิดชอบในการผลิตน้้าประปาให้สะอาด
มีปริมาณเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง
 ผูใ้ ช้น้า ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
2.2 เงิน หมายถึง เงินงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประกอบด้วย
 การจัดเก็บและใช้เงิน เพื่อด้าเนินการ ด้านรายรับรายจ่ายให้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์
 มีการจัดท้าบัญชี เพื่อให้ทราบข้อมูลรายรับรายจ่าย ส้าหรับการตรวจสอบ การท้างบประมาณ
2.3 วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง ระบบประปา อุปกรณ์ประปา สารเคมี อุปกรณ์ส้านักงาน ประกอบด้วย
 ระบบประปา มีสภาพพร้อมใช้งาน สะอาด ปลอดภัยในการท้างาน
 สารเคมีในการผลิตน้้าประปา การจัดเก็บ การสั่งซื้อ ให้มีปริมาณเพียงพอ
 อุปกรณ์ประปา ครบถ้วน สภาพดี พร้อมใช้งาน
 อุปกรณ์ส้านักงาน สามารถอ้านวยความสะดวกในการท้างาน
3. การจั ด การ หมายถึ ง การด้ า เนิ น งานให้ คน เงิ น วั ส ดุ สิ่ ง ของ เป็ น ไปตามเปู า หมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย
3.1 การท้างานเป็นทีมเพื่อระดมสมอง การร่วมกันท้างาน ในการบริหารกิจการประปา
3.2 การวางและใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการด้าเนินงาน
3.3 การบริหารงานและพัฒนาบุคลากร
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4. วัตถุประสงค์การบริหารกิจการประปา
4.1 สามารถบริการน้้าสะอาดให้แก่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง เพียงพอต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
4.2 สามารถมีรายได้ส้าหรับใช้บ้ารุงรักษา ซ่อมแซมและขยายระบบประปา เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ดีตลอดไป
4.3 สามารถบริหารจัดการกิจการประปาและแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์และเหมาะสม
5. รูปแบบการบริหารกิจการประปา
จากการที่ประชาชน มีความต้องการน้้าสะอาดส้าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อการ
ด้ารงชีวติ ประจ้าวัน เทศบาลต้าบลคุระบุรีได้สนับสนุนการก่อสร้างระบบประปาให้ชุมชน เพื่อยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อชุมชนได้ รับบริการน้้าประปา เทศบาลต้าบลคุระบุรีจึงมี
ความจ้าเป็นต้องด้ าเนินการบริหารกิ จการประปา เพื่อให้บ ริก ารน้้าสะอาดแก่ท้องถิ่นอย่างยั่ งยืน
ซึ่ง รูป แบบการบริห ารระบบประปาที่ ดี ควรพิ จารณาถึง ความเหมาะสมของสภาพท้ องถิ่ นในด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความพร้อมของชุมชนเพื่อให้สามารถด้าเนินกิจการประปาได้อย่าง
ยั่งยืน ดังนี้
5.1 การบริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อมีการจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึน้ มาใหม่ ซึ่งมีหน้าที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง คือ การ
จัดให้มีน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ประกอบกับในปี พ.ศ. 2542 มีพระราชบัญญัติก้าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจในการจัดให้มีน้าสะอาด
เพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องท้าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการประปา เช่น
รูปแบบทีบ่ ริหารเอง (โดยท้องถิ่น)
เป็นการบริหารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารกิจการเองทั้งหมด ทั้งในด้าน
บุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการด้าเนินการ เช่น คัดเลือกและจ้างผู้ควบคุมการ
ผลิตน้้าประปา จัดท้างบประมาณเพื่อใช้ในกิจการระบบประปา จัดท้าบัญชีรายรับ -รายจ่าย ก้าหนด
กฎหมายระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น
ข้อดี
 มีขนั้ ตอนการด้าเนินงานที่เป็นระบบ มีการตรวจสอบที่ดี และการเก็บหลักฐานครบถ้วน
 มีงบประมาณสนับสนุน
 สามารถเลือกสรรและจ้างผู้ควบคุมการผลิตน้้าประปาได้เหมาะสมกับหน้าที่และให้
ค่าตอบแทนได้ด้วยอัตราสูง
 สามารถควบคุมคุณภาพน้้าประปาที่ผลิตได้ดีข้นึ
ข้อเสีย
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 ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานโดยตรง
 อาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากระบบของราชการ
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสูงขึ้น อาจจะส่งผลให้ค่าน้้าประปาสูงขึ้นกว่ารูปแบบที่
บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปา
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แนวทางการบริหารกิจการประปาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
งบประมาณ และก่อสร้างแล้วเสร็จ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือก
รูปแบบการบริหารกิจการประปา

ท้องถิ่นบริหารเอง

ค่าบริการรายเดือน

ค่าน้้า

ค่าธรรมเนียม , ค่าปรับ
(รายได้เบ็ดเตล็ด)
ค่าจ้าหน่ายน้า้ จากมาตรวัดน้้า
รายรับ
ค่าจ้าหน่ายมาตรวัดน้้า
ค่าจ้าหน่ายมาตรวัดน้้า

ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร

งบด้าเนินการ
- เงินสมทบประกันสังคม
- ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
พนักงาน
- ค่าซ่อมบ้ารุงรักษา
- ค่าฝึกอบรม
รายจ่าย

บททล
ก้าไรสุทธิน้าเข้างบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าด้าเนินการผลิตน้้าประปา
- ค่าสารเคมี
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์
- ค่ า ปรั บ ปรุ ง หรื อ ขยาย
ระบบ
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บทที่ 2
การเตรียมชุมชน ก่อนการก่อสร้างระบบประปา
การบริหารกิจการประปา ที่ประสบผลส้าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงนั้น การเตรียมชุมชน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มคี วามส้าคัญเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การด้าเนินงานราบรื่น ไม่มีปัญหาความไม่เข้าใจ
ของประชาชน และยอมรับบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบกิจการประปา
การเตรียมชุมชนคืออะไร
การเตรียมชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มด้าเนินการก่อสร้างระบบประปา
เตรียมชุมชนเพื่ออะไร
1. เพื่อให้ป ระชาชน องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เ กี่ย วข้อง ได้มีโ อกาสมา
ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือ
2. เพื่อให้ประชาชน ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อก้าหนดทิศทางของการบริการ
3. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าต้องมีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจการประปา เช่น ต้องยอมรับว่าจะ
ต้องการก่อสร้าง การวางท่อ อาจท้าให้การคมนาคมไม่สะดวกจากการก่อสร้าง
4. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะได้ใช้น้าประปา เช่น ค่ามาตรวัดน้้า ค่า
น้้าประปา ค่าเดินท่อภายในบ้าน ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
5. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งจะก่อให้เกิดการยอมรับและ
การปฏิบัติตาม
6. เพื่อให้การบริหารกิจการประปาประสบผลส้าเร็จ ตั้งแต่การก่อสร้างระบบประปา จนกระทั่ง
ประชาชนได้รับการบริการน้้าสะอาดส้าหรับการอุปโภคบริโภค
ใครบ้างที่ต้องมาช่วยกัน
ผู้ท่เี ข้ามาช่วยเตรียมชุมชน คือ ผู้ท่มี ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย เช่น
 ประชาชนผูใ้ ช้น้า
 ผูน้ ้าชุมชน
 การประปาส่วนภูมิภาค
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรน้้า
 ผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ
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แสดงขั้นตอนการเตรียมชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ท้าการประชาคม เพื่อประชุมปรึกษาหารือ

ผู้รับผิดชอบประสานงานในเรื่องเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบประปา

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในพืน้ ที่ เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงการเตรียมการ

ประชุมชีแ้ จงการเตรียมการก่อสร้างระบบปา / หรือการขยายระบบประปา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ท้าการประชาคม เพื่อประชุมปรึกษาหารือ

แจ้งประชาชนรับทราบ และร่วมประชุม หลังจากได้รับงบประมาณเพื่อที่จะด้าเนินการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา

จัดประชุมชีแ้ จง เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบ

การเตรียมการก่อ
การก่อสร้าง

การเตรียมการ
ระหว่างการก่อสร้าง

การเตรียมการหลัง
การก่อสร้าง

ขั้นตอนการเตรียมชุมชน
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประชาชนในท้องถิ่น ประชุมหารือเพื่อหาความจ้าเป็นในการ
ท้าประปา เลือกแหล่งน้้า สถานที่ตั้งระบบประปา ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมในการสร้างประปา
ประโยชน์ที่ได้รับ การขอความร่ว มมือในการส้ารวจออกแบบและประมาณราคา และมอบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบไปปฏิบัติงานต่อไป
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2. ผูร้ ับผิดชอบประสานงานในเรื่องเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบประปา เช่น
2.1 สอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความต้องการสร้างระบบประปา
2.2 ส้ารวจสถานที่ตั้งระบบประปา และประสานกับเจ้าของที่ดิน เพื่อขอใช้ก่อสร้างระบบ
ประปา
2.3 การส้ารวจออกแบบ ประมาณราคาก่อสร้างระบบประปา
2.4 การขอตัง้ งบประมาณก่อสร้างระบบประปา
3. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ที่มีความประสงค์จะขอใช้น้า เข้าร่วมประชุมชี้แจง
การเตรียมการก่อสร้างระบบประปา
4. ประชุมชีแ้ จงการเตรียมการก่อสร้างระบบประปา
4.1 การขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการส้ารวจ ให้ค้าแนะน้าที่จ้าเป็น
4.2 ก้าหนดระยะเวลาของการส้ารวจ
4.3 แจ้งประชาชนรับทราบการเตรียมการก่อสร้างระบบประปา
ประชุมชี้แจงอะไรบ้าง
1. นโยบายของรัฐ เกี่ยวกับระบบประปา ที่ก่อสร้างให้กับชุมชน
2. วัตถุประสงค์การก่อสร้างระบบประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าสะอาดส้าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. ขัน้ ตอนและระยะเวลาการก่อสร้างระบบประปา โดยสังเขป
4. ระหว่างการก่อสร้างจะมีข้อขัดข้อง ติดขัด ไม่สะดวกอย่างไรบ้าง เช่น บางช่ว งถนนมีการ
ขุดท่อ ท้าให้การจราจรไม่สะดวก
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
6. การดูแลรักษาแหล่งน้้า
7. การติดตั้งไฟฟูาเพื่อใช้ในระบบประปา
8. ค่าใช้จ่ายที่ทางประปาต้องใช้ในการผลิตน้้าประปา เช่น ค่าสารเคมี ค่าไฟฟูา ค่ าบริหารงาน
การปรับปรุงระบบประปา ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
9. ค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจ่าย เช่น ค่ามาตรวัดน้้า ค่าต่อท่อ ค่าบริการ ค่าน้้า
10. สรุปผลการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและน้าไปปฏิบัติตอ่ ไป
ประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไร
1. ก่อนการก่อสร้าง
- เข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้รับทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบประปา
- การมีสว่ นร่วมของประชาชนจะมีสว่ นร่วมอย่างไร
- ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการท้างาน
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- ได้สอบถามข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับระบบประปา
- อ้านวยความสะดวกให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่และผูร้ ับเหมาที่เข้ามาส้ารวจเตรียมการ
2. ระหว่างการก่อสร้าง
- ช่วยเป็นหูเป็นตา ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
- สังเกตการณ์ท้างาน วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง หากคิด
ว่าไม่เหมาะสมถูกต้อง ให้แจ้งผูร้ ับผิดชอบหรือกรรมการตรวจการจ้างทราบ
- ให้ความร่วมมือจัดหาแรงงาน เพื่อรับจ้างการท้างาน
- จ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่ามาตรวัดน้้า ค่าต่อท่อ เป็นต้น
3. หลังการก่อสร้าง
- ดูแลสอดส่อง เป็นหูเป็นตา หากพบว่ามีความเสียหาย อุบัติเหตุ เช่น ท่อแตก ท่อรั่ว
หม้อแปลงไฟฟูาระเบิด น้้าท่วม มีผู้ขโมยใช้น้า ไฟฟูาลัดวงจร อุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ เป็นต้น
- ปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของผูใ้ ช้น้า หลังจากเริ่มด้าเนินการให้บริการ เช่น
1. การขอใช้น้า
2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
3. การเข้าร่วมประชุม
4. ติดตามผลการด้าเนินการบริหารกิจการประปา
5. เสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการ
6. เสนอความคิ ด เห็ น ความเหมาะสมของการคิ ด ค่ า น้้ า ค่ า บริ ก ารและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของการประปาของเทศบาล
- มีส่วนร่วมซ่อมแซมแก้ไขระบบประปา เช่น ท่อแตก ท่อรั่ว ช่วยซ่อมแซม ขุดดิน ฝังท่อ
ช่วยกันท้าความสะอาดถังกรอง ล้างหอถังสูง ล้างถังตกตะกอน เป็นต้น
- เฝูาระวัง สังเกตคุณภาพน้้าประปา เช่น สังเกตคุณภาพน้้า ถ้ามีกลิ่นเหม็น ขุ่น มีสีสนิม
เหล็กติดภาชนะ มีรสไม่ดี มีสัตว์หรือมีส่งิ แปลกปลอม ให้แจ้งการประปาเทศบาลทราบทันที
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แนวทางปฏิบัติในการเตรียมของการดาเนินงานกิจการประปา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อชีแ้ จงการเตรียมการก่อสร้าง
- ชี้แจงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการระบบประปาของเทศบาล
-

ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/ เทศบาล

ร่างกฎระเบียบ
ข้อบังคับ

รวบรวมเงิน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

จัดเตรียมมาตรวัดน้้า
และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ

ติดต่อหรือคัดเลือก
ผู้ควบคุมการผลิต
น้้าประปา

เพื่ อ เป็ น กติ ก า
ร่วมกันของผู้ใช้น้า
- เ พื่ อ ข อ ค ว า ม
เห็นชอบจากผู้ใช้น้า
- เพื่ อ ก้ า หนดอั ต รา
ค่าน้้า

- เพื่อส้ารองไว้ใช้
จ่ายในช่วงแรกทีเ่ ริ่ม
ผลิตน้้า

- เพื่อความสะดวก
สามารถต่อท่อเข้า
บ้านได้ทันทีในช่วงที่
ผู้รับจ้างได้วางท่อเมน
ประปา
- เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ น้้ า
สามารรถใช้น้าได้เร็ว
ขึน้

- เพื่ อ ส่ ง ผู้ ไ ด้ รั บ การ
คัดเลือกเข้ารับอบรม
ตา ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร
ค ว บ คุ ม ก า ร ผ ลิ ต
น้้ า ประปา ท้ า หน้ า ที่
ผ ลิ ต น้้ า แ ล ะ ดู แ ล
บ้ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ
ประปา

-
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บทที่ 3
การเก็บเงินค่าน้าประปา
ในการบริหารกิจการประปา การเก็บเงินค่าน้้าประปามีความส้าคัญอย่างยิ่ง เพราะเงินที่
ได้จากการจ้าหน่ายน้้าประปาจะเป็นรายได้หลักที่สามารถน้าไปใช้จ่ายในการผลิตน้้าประปาและการ
บ้ารุงรักษาระบบประปาตั้งแต่ สารเคมี ค่าไฟฟูา ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าบ้ารุงรักษา ค่าซ่อมแซม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ฉะนั้น การประปาจะสามารถให้บริการน้้าประปาได้อย่างมีคุณภาพดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมในการก้ าหนดรูป แบบการเก็ บ เงินค่ าน้้าประปา เพื่อให้เ กิดความเป็นธรรมและ
เหมาะสมระหว่างผู้ใช้น้ากับการประปา ผู้บริหารกิจการประปา ต้องก้าหนดรูปแบบการเก็บเงินค่า
น้้าประปาให้มคี วามเหมาะสมด้วย
รูปแบบการเก็บเงินค่าน้าประปา
1. แบบอั ต ราคงที่ คื อ การเก็ บ เงิ น ค่ า น้้ า ประปาที่ มี อั ต ราค่ า น้้ า ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร (ลบ.ม)
ในอัตราเดียวกันตลอด โดยมีวิธีคิด คือ
ค่าน้า (บาท) = จานวนน้าที่ใช้ (ลบ.ม) x อัตราค่าน้า (บาท) + ค่าเช่ามาตรวัดน้า (บาท)

ข้อเด่น เป็นวิธีคิดที่งา่ ย และสะดวกที่สุด
 ผูใ้ ช้น้า สามารถตรวจสอบเองได้ง่าย และไม่ยุ่งยาก
 นิยมใช้ในกิจการประปา
ข้อด้อย
 ถ้ามีผู้ใช้น้าปริมาณมากเป็นจ้านวนมากจะท้าให้เพิ่มต้นทุนในการผลิตมากขึ้น และเป็น
ภาระต่อการประปา เช่น ค่ากระแสไฟฟูา ค่าทรายกอง ค่าซ่อมบ้ารุงเครื่องสูบน้้าที่อาจจะเสียได้ง่าย
เพราะไม่ได้พักเครื่องจากการท้างานหนักเกินไป
ตัวอย่างวิธคี ิด
การประปาขายน้้าในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 7 บาท และนายฉลอง ช้านาญดี ได้ใ ช้
น้้าประปาในเดือนพฤศจิกายน จ้านวน 20 ลบ.ม. นายฉลอง ช้านาญดี จะต้องช้าระค่าน้้าเป็น
จ้านวนเท่าไร
ค่าน้า = 20 ลบ.ม. x 7 + 2
= 142 บทที่ 4
ดังนัน้ นายฉลอง ช้านาญดี ต้องจ่ายค่าน้้าประปาเป็นเงิน 142 บาท
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
การบริหารกิจการประปา ต้องใช้ส่วนประกอบหลายสิ่งรวมกัน เช่น ผู้ใช้น้า ผู้ควบคุมการ
ผลิต ผู้บริหารกิจการประปา กฎระเบียบข้อบังคับ เงินกองทุนหรือเงินงบประมาณ การบริหารการ
ประปา ย่อมมีปัญหาและอุป สรรคหลายด้าน ไม่มากก็น้อย ทั้งคนหลากหลายอาชีพ หลากหลาย
การศึกษา และต่างวัย หรือการมีกฎระเบียบมากมายรวมทั้งการบริหารจัดการเรื่องเงิน การให้บริการ
น้้าสะอาดและระบบประปาท้าให้เกิดปัญหาได้มากมายหลายเรื่อง เช่น
ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางแก้ไข
1. ผู้ใช้น้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 1. เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ให้ ผู้ ใ ช้ น้ า
ข้อบังคับของการประปา
รับทราบโดยทั่วกั นอย่างสม่้าเสมอ เช่น ติดประกาศ แจก
คู่มอื ประกาศในที่ประชุมประจ้าเดือน
2. พิจารณาลงโทษ ตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรม
2. การใช้น้าอย่างฟุุมเฟือย
1. รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ มี ก ารใช้ น้ า อย่ า งประหยั ด เช่ น
ประกาศผ่านเสียงตามสาย ติดปูายประชาสัมพันธ์ แจกแผ่น
พับแนะน้าวิธีประหยัดน้้า
2. ให้รางวัล หรือยกย่องผู้ใช้น้าอย่างประหยัด เช่น ลดราคา
ค่าเป็นพิเศษ
3. ผู้ใช้น้าไม่ให้ความร่วมมือในการ 1. ประชุมขอความร่วมมือ ชีแ้ จงผลดีของการช่วยกันดูแล
ดูแลระบบประปา และแหล่งน้้า 2. สร้างจิตส้านึกในการช่วยกันดูแลระบบประปา และแหล่งน้้า
4. มีการขโมยน้้า
1. ตรวจสอบมาตรวั ด น้้ า ทิ ศ ทางการติ ด ตั้ ง ถู ก ต้ อ ง ลวด
ประทับตราอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยการปรับแต่งที่ผิดปกติ
2. ตรวจสอบความผิดปกติของปริมาณการใช้น้าแต่ละบ้าน
3. ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ผู้ใ ช้น้า ว่าการขโมยน้้า การเปิด
น้้าหยดเป็ นการเอกาเปรีย บส่วนร่วม และให้ต ระหนัก ถึ ง
ความเป็นเจ้าของระบบประปา และการเปิดน้้าหยดยังท้าให้
เกิดการตกตะกอนเส้นท่อในมาตรวัดน้้าท้าให้เกิดการอุดตัน
และช้ารุดเร็วกว่าปกติด้วย
4. ออกระเบียบการปรับ การท้าโทษ ผู้มเี จตนาขโมยน้้า
5. งบประมาณไม่เพียงพอ
1. ปรับปรุงการจัดเก็บเงินรายได้ค่าน้้า ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับรายจ่าย
ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางแก้ไข
2.ใช้มาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย และให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
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3. หมั่นดูแลตรวจสอบบ้ารุงรักษาให้สภาพระบบประปาให้ดีอยู่
เสมอกับรายจ่าย
4. ตั้งงบประมาณโดยดูจากผลงานปีที่ผ่านมา เช่น ค่าใช้จ่าย
ในช่วงปีที่ผ่านมาและค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปี
ถั ด ไป เช่ น ค่ า เงิ น เฟู อ ค่ า ตอบแทนค่ า ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม
ระบบประปา ค่าซ่อมแซม ค่าบ้ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตน้้าประปาที่จะเพิ่มขึน้ ด้วย
6. ระบบประปาช้ารุดทรุดโทรม
1. หมั่นตรวจสอบบ้ารุงรักษาระบบประปาอยู่สม่้าเสมอ
2. หากพบว่ามีสิ่งช้ารุดบกพร่อง ต้องรีบด้าเนินการซ่อมแซม
แก้ไขโดยด่วน
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้าสอดส่องดูแลระบบประปา ระบบท่อ
ต่าง ๆ หากพบว่ามีส่งิ ช้ารุดทรุดโทรมให้รีบแจ้ง เพื่อแก้ไขโดยเร็ว
7. การผลิ ตน้้าประปาไม่เ พี ย งพอ 1. ควบคุมการผลิตน้้าให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้น้าของ
ต่อความต้องการ
ผู้ใช้น้า เช่น ช่วงน้้ามากต้องเพิ่มการผลิตน้้า ช่วงไม่มีผู้ใช้น้า
ให้ลดการผลิตน้้าให้นอ้ ยลงเหลือเท่าที่จ้าเป็นส้ารองไว้ใช้
2. ฤดูที่มนี ้าน้อย ต้องรณรงค์ให้มีการประหยัดน้้า ให้ใช้น้าน้อยลง
3. ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องสูบน้้า แนวท่อจ่ายน้้าให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ หากช้ารุดต้องซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีโดยเร็ว
8. การผลิ ต น้้ า ประปาได้ คุ ณ ภาพ 1. ควบคุมการเติมสารเคมีให้เหมาะสมอย่างสม่้าเสมอให้ไ ด้
ไม่ดี
น้้าประปาที่มคี ุณภาพดีเสมอ
2. หมั่นตรวจวัดระดับคลอรีนหลงเหลือให้อยู่ในค่า 0.2-0.5
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร เพื่ อ ให้ ส ามารถฆ่ า เชื้ อ โรคในท่ อ จ่ า ย
น้้าประปาที่อาจปนเปื้อนภายหลังได้ตลอดเวลาจนถึงผูใ้ ช้น้า
3. หมั่ น ล้ า งหน้ า ด้ ว ยทรายกอง ท้ า ความสะอาดทรายกอง
คลองวนเวียน ถังตะกอน ถังน้้าใส หอถังสูง ท่อจ่ายน้้า และ
อื่น ๆ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม หรือเห็นว่าไม่สะอาด
4. หากมี ก ารแตกรั่ ว ของท่ อ จ่ า ยน้้ า ประปาให้ รี บ ซ่ อ มแซม
โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เชือ้ โรคและสิ่งแปลกปลอมหลุดลอดเข้าไป
ในท่อจ่ายน้้า
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บทที่ 5
การวิเคราะห์สถานการณ์ของการบริหารกิจการประปา
ปัจจุบัน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจผันผวนรุนแรงรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อทุกกิจการไม่
เว้นแต่กิจการประปา เนื่องจากการที่ต้องมีสิ่งเกี่ยวเนื่องกับราคาสินค้า ค่าจ้างแรงงาน ค่าขนส่ง ค่า
น้้ามันเชื้อเพลิง ค่าสารเคมี และค่าไฟฟูา มีผลต่อต้นทุนในการผลิตน้้าประปา ฉะนั้นการบริหารกิจการ
ประปาจึงจ้าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิ จการประปา
เพื่อจะได้ปรับปรุงการบริหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้สามารถบริหารกิจการ
ประปาได้เป็นอย่างดี
องค์ประกอบในการวิเคราะห์สถานการณ์ของการบริหารกิจการประปา มีดังนี้
1. การกาหนดอัตราค่าน้า
ในการผลิ ต น้้ า ประปานั้ น มี ต้ น ทุ น ในการผลิ ต หลายประ เภท ไม่ ว่ า จะเป็ น ค่ า น้้ า ดิ บ
ค่าไฟฟูา ค่าสารเคมี รวมทั้งค่าซ่อมบ้ารุง ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดูแลระบบประปา เพื่อให้สามารถ
ด้าเนินการบริหารกิจการประปาได้อย่างยั่งยืน อัตราค่าน้้าประปาที่ผู้ใช้น้าจะต้องจ่ายเป็นค่าน้้าประปา
อย่างน้อยไม่ควรต่้ากว่าต้นทุนในการผลิตน้้าประปาต่อหน่วย (1 ลูกบาศก์เมตร)
การจัดทาบัญชี
ในการบริหารกิจการประปา ต้องมีการจดบันทึกรายรับรายจ่าย รายการต่าง ๆ ของกิจการ
ประปา เช่น ทะเบียนรายชื่อผู้ใช้น้า บันทึกการจดมาตรวัดน้้า บันทึกการออกใบเสร็จรับเงิน บัญ ชี
รายรับรายจ่าย เพื่อใช้เป็นหลักฐานการควบคุมการบริหารกิจการประปา
ประโยชน์ของการทาบัญชี
 เพื่อให้การใช้จา่ ยของประปาเป็นไปอย่างระมัดระวัง เหมาะสมกับสภาวะการท้างาน
 เพื่อให้มหี ลักฐานในการตรวจสอบการท้างานได้อย่างโปร่งใส และชัดเจน
 เพื่อให้มีข้อมูลการใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ส้าหรับประเมินระยะเวลาและเงิน
งบประมาณ ในการบ้ารุงรักษาตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าไฟฟูา ค่าสารเคมี ค่าตอบแทน เป็นต้น
 เพื่อใช้เปรียบเทียบรายได้กับประมาณการต้นทุน ให้เห็นภาพรวมผลของการบริหารกิจการ
ประปา
 เพื่อใช้วางแผนการผลิตกับผูใ้ ช้น้าให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ
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หลักการจัดทาบัญชี
 ควรจดบันทึกตามล้าดับก่อนหลังเหตุการณ์ เพื่อให้งา่ ยต่อการตรวจสอบ ไม่หลงลืม
 แยกหมวดหมู่ เป็นกลุ่มตามแต่ละประเภท เช่น บันทึกทะเบียนรายชื่อผู้ใช้น้า บันทึกการจด
มาตรวัดน้้า บันทึกการออกใบเสร็จรับเงิน บัญชีรายรับรายจ่าย
 สรุปผลเป็นรายเดือน รายงานผูบ้ ริหารกิจการประปา เพื่อประเมินสถานการณ์น้าไปปรับปรุง
แก้ไขตามเหตุการณ์ที่เกิดขึน้
ขั้นตอนการทาบัญชี
 ประชุมผู้บริหารกิจการประปา ผู้ปฏิบัติเพื่อก้าหนดว่าจะต้องการบันทึกอะไรบ้าง เพื่อ น้าไปใช้
เรื่องอะไร เช่น ต้องมีบันทึกข้อมูลผูใ้ ช้น้า เพื่อตรวจสอบจ้านวน การให้บริการ การเก็บค่าบริการ
 ก้าหนดข้อมูลรายละเอียดที่จะจดบันทึก ว่าในแบบฟอร์มแต่ละช่องมีอะไรบ้าง เช่น ข้อมูลผู้ใช้
น้้า ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขมาตรวัดน้้า
 มอบหมายผูร้ ับผิดชอบในการจดบันทึก วิธีการลงรายละเอียดแต่ละรายการ ต้องบันทึกเมื่อใดบ้าง
 ก้าหนดวันเวลาจดบันทึกและสรุปรายงาน เป็นรายวัน รายเดือน และ รายปี
 แจ้งผลการด้าเนินงานให้ผู้ใช้น้าทราบรายปี
 น้าข้อมูลประกอบการจัดตัง้ งบประมาณปีตอ่ ไป
2. การตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่าย
การตรวจสอบบัญ ชีรายรับ รายจ่าย มีวัตถุ ป ระสงค์เ พื่อให้ท ราบสถานภาพทางการเงินของ
กิจการประปาว่ามีก้าไรหรือขาดทุนอย่างไร สาเหตุเกิดจากอะไร มีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อจะได้
ปรับ ปรุงแก้ ไขให้ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น ผู้บริหารกิจการประปาจ้าเป็นต้องตรวจสอบระบบบัญ ชี
รายรับรายจ่ายอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง
3. การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ
กฎระเบีย บข้อบั งคั บ การประปา เมื่อใช้ไ ปได้ ระยะเวลาหนึ่ งควรมีก ารพิจารณาปรับ ปรุงให้
ทันสมัย และเหมาะสมกับ สภาวะทางเศรษฐกิจที่เ ปลี่ยนไป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของ
กิจการประปาที่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าตอบแทนค่าจ้าง ค่ากระแสไฟฟูา ค่าสารเคมี ค่าขนส่ง
ค่าท่อและอุปกรณ์ป ระปา ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาและอื่น ๆ ผู้บ ริหารกิจการประปาต้องปรับ ปรุง
กฎระเบียบข้อบังคับเพื่อให้กิจการประปามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมกับรายจ่าย เช่น ค่าน้้าประปา
ค่าบริการ ค่าประกันการใช้น้า ค่าส้ารวจ ค่ าแรงต่อท่อและติดตั้งมาตรวัดน้้า ค่าปรับต่าง ๆ เมื่อผู้ใช้
น้้ากระท้าความผิด นอกเหนือจากการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้นก็ควรปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับด้าน
อื่น ๆ ให้เหมาะสมด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารกิจการประปาเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดไป
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ภาคผนวก
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กฎระเบียบ ข้อบังคับเทศบาลตาบลคุระบุรี
ว่าด้วย การบริหารกิจการประปา ของกองการประปา เทศบาลตาบลคุระบุรี
พ.ศ. 2557

โดย กองการประปา เทศบาลตาบลคุระบุรี
อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
www.kuraburi.go.th
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กฎระเบียบ ข้อบังคับ เทศบาลตาบลคุระบุรี
ว่าด้วย การบริหารกิจการประปาของ กองการประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี พ.ศ. 2557
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดแนวทางและออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ การประปาเทศบาล
ต้าบลคุ ระบุรี ว่าด้ว ย การบริหารกิ จการประปาของ กองการประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรี พ.ศ.
2557 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบริหารกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้น้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
อาศัยอ้านาจตามมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญั ติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เทศบาลต้าบลคุระบุรี จึงออกระเบียบเทศบาลต้าบลคุระบุรี
กฎระเบียบ ข้อบังคับ เทศบาลต้าบลคุระบุรี ว่าด้วย การบริหารกิจการประปาของ กองการประปา
เทศบาลต้าบลคุระบุรี พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎระเบียบข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “กฎระเบียบ ข้อบังคับเทศบาลต้าบลคุระบุรี ว่าด้วย
การบริหารกิจการประปาของ กองการประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรี”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส้านักงานเทศบาลต้าบล
คุระบุรีแล้วไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบเทศบาลต้าบลคุระบุรี ว่าด้วย การใช้น้าประปา ของเทศบาล
ต้าบล คุระบุรี พ.ศ. 2546 และบรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือ ค้าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้
ตราไว้แล้วในระเบียบนีห้ รือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนีใ้ ห้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในกฎระเบียบข้อบังคับนี้
การประปา
หมายถึง ระบบประปาที่อยู่ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของกอง
การประปา เทศบาลต้าบลคุระบุรี อ้าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ผู้ใช้น้า
หมายถึง บุคคลที่ได้ท้าสัญญาการใช้น้าประปาไว้กับเทศบาลต้าบลคุระบุรี
ผู้ควบคุมการผลิต หมายถึง ผูม้ ีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการผลิตน้้าประปา และ
บ้ารุงรักษาระบบประปา สภาพแวดล้อมภายในประปา
คณะผู้บริหารการประปา หมายถึง นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้ากองการประปา
มาตรวัดน้า
หมายถึง เครื่องวัดปริมาณน้้าที่แสดงว่าผูใ้ ช้ได้ใช้น้าไปเท่าใด
ท่อเมนจ่ายน้า หมายถึง ท่อจ่ายน้้าที่กองการประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรีวางผ่านหน้า
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ท่อภายนอก
ท่อภายใน

บ้านผู้ใช้น้า
หมายถึง ท่อจ่ายน้้าที่ตอ่ จากท่อเมนถึงมาตรวัดน้้าของผูใ้ ช้น้า
หมายถึง ท่อจ่ายน้้าที่ตอ่ จากมาตรวัดน้้าเข้าไปภายในบ้านของผู้ใช้น้า
หมวด 1
แนวทางการดาเนินงาน

ข้อ 5 ระบบประปาถือเป็นสาธารณูปโภคของชุมชน การบริหารกิจการประปาอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของผูบ้ ริหารกิจการประปา และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต้าบลคุระบุรี
ข้อ 6 รายได้ใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประปา ถือว่าเป็ นรายได้ของกิจการประปา
และสามารถน้าไปใช้ในกิจการประปาได้ ตามเงื่อนไขของกฎระเบียบข้อบังคับนี้ โดยได้รับความยอม
จากสภาเทศบาลต้าบลคุระบุรี
ข้อ 7 การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจการประปา จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากเทศบาลต้าบลคุระบุรี และต้องประกาศให้ผู้ใช้น้าได้รับทราบ
หมวด 2
การใช้น้าประปา
ข้อ 8 ผู้ข อใช้น้า ประปา จะต้อ งยื่ นค้า ร้อ งตามแบบพิ มพ์ที่ ก ารประปาเทศบาลต้ าบล
คุระบุรีก้าหนดไว้และต้องช้าระเงินในการติดตั้งวางท่อประปา ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในเทศ
บัญญัติของเทศบาลต้าบลคุระบุรี
ข้อ 9 ผูข้ อใช้น้า ต้องยื่นหลักฐาน ประกอบด้วย
1) บัตรประจ้าตัวประชาชนหรือบัตรประจ้าตัวข้าราชการ บัตรประจ้าตัวพนักงาน
ของรัฐ พร้อมลงชื่อรับรองความถูกต้อง
2) ส้ า เนาทะเบี ย นบ้ า น ที่ ข อติ ด ตั้ ง น้้ า ประปา หรื อ เอกสารการขอเลขที่ บ้ า น,
หนังสือสั ญ ญาซื้อขายบ้านหรื ออาคาร, หนังสือสัญ ญาเช่าอาคารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงชื่ อ
รับรองความถูกต้อง ในกรณีที่
ผู้ขอใช้น้าไม่มีชื่ออยู่ในบ้านที่จะติดตั้งประปา ต้องน้าส้าเนาทะเบียนบ้านที่อยู่
ปัจจุบันของผู้ขอใช้น้ามาแสดงประกอบ
ผู้ขอใช้น้าที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ต้องให้หัว หน้าส่วนราชการ
องค์ ก ารหรื อ ผู้ มี อ้ า นาจ ตามกฎหมายเป็ น ผู้ ล งนามในแบบค้ า ขอใช้ น้ า ประปาและสั ญ ญาการใช้
น้้าประปากับเทศบาลต้าบลคุระบุรี
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ผู้ ข อใช้ น้ า ที่ เ ป็ น บริ ษั ท จ้ า กั ด , บริ ษั ท มหาชนจ้ า กั ด , ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ้ า กั ด ,
ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ธนาคารพาณิชย์, โรงเรียนเอกชนหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ให้ผู้จัดการหรือเจ้าขอผู้มี
อ้านาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบค้าขอใช้น้าประปา และสัญญาการใช้น้าประปากับเทศบาล
ต้าบลคุระบุรี ผูข้ อใช้น้าประปาอาจจะท้าหนังสือมอบอ้านาจให้ผอู้ ื่นไปท้าการแทนได้
ข้อ 10 ในการขอใช้น้าประปา ผู้ขอจะต้องท้าค้าร้องขอยื่ นต่อการประปาเทศบาลต้าบล
คุระบุรี เมื่อการประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรี ได้ส้ารวจประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเรียบร้อย
แล้ว เทศบาลต้าบลคุระบุรีจะแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายไปยังผู้ท้าค้าร้องขอเป็นหนังสือและผู้ท้าค้า
ร้องขอจะต้องช้าระเงินค่าติดตั้งภายใน 7 วันท้าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากการประปา
เทศบาลต้าบลคุระบุรี
ข้อ 11 เมื่อการประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรี อนุญาตให้ผู้ขอใช้น้าขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้า
การประปาได้ ส่งน้้ าประปาให้แ ก่ ผู้ข อใช้น้า แล้ ว มาตรวัด น้้า ท่ อและอุ ป กรณ์ภ ายนอก จะตกเป็ น
กรรมสิทธิ์ของการประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรี ทันที
หมวด 3
การส่งน้า
ข้อ 11 น้้าประปาที่สง่ ไปใช้นั้นจะได้ตดิ ตั้งมาตรวัดน้้าไว้ส้าหรับบอกจ้านวนน้้า
ข้อ 12 การต่อท่อติดตั้งมาตรวัดน้้า เครื่องกั้นน้้า พร้อมทั้งก้าหนดขนาดของสิ่งเหล่านี้
เป็นหน้าที่ของการประปาจัดท้าให้ ส่วนท่อและอุปกรณ์ภายในจากมาตรวัดน้้าไปถึงสถานที่ใช้น้าหรือ
อาคารของผู้ใช้น้า ผู้ขอใช้น้าอาจจะด้าเนินการเองก็ได้ หรือให้การประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรีด้าเนิน
ให้โดยผูข้ อใช้น้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ข้อ 13 บรรดามาตรวัดน้้าที่ใช้อยู่นั้น จะตีตราผนึกไว้ระหว่างมาตรวัดน้้ากับเครื่องกั้น น้้า
ผูใ้ ช้น้าจะต้องดูแลรักษา รอยตราที่ผนึกไว้มใิ ห้ช้ารุด แตก หัก ขาด หรือสูญหาย เพื่อปูองกันมิให้มีการ
ใช้น้าประปา โดยไม่ผ่านมาตรวัดน้้า หากตรวจพบมาตรวัดน้้าที่ไม่มีรอยตราผนึกไว้ โดยการกระท้า
ของผู้หนึ่งผู้ใด ผู้ใช้น้าจะต้องถูกปรับครั้งละ 100 บาท และชดใช้ค่าเสีย หากหรือผลประโยชน์อันเสีย
ไปที่อาจจะเกิดขึ้นแก่การประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรี ตามจ้านวนที่พนักงานเจ้าหน้าที่พึงประเมิน
ข้อ 14 มาตรวัดน้้าจะติดตัง้ ไว้ที่ตอนต้นทางภายในเขตสถานที่ของผู้ขอใช้น้าประปา ณ ที่
ซึ่งตรวจสอบและจดเลขจ้านวนน้้าได้ง่าย
ข้อ 15 ผู้ใช้น้าต้องดูแลรักษามาตรวัดน้้าและเครื่องกั้นน้้า ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีอยู่
เสมอ หากเกิดการช้ารุดเสียหาย ต้องแจ้งการประปาทันที การประปาจะเปลี่ยนหรือติดตั้งมาตรวัดน้้า
ให้ใหม่ โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นค่ามาตรวัดน้้า จ้านวน 500 บาท ส้าหรับมาตรวัดน้้าขนาด ½ นิ้ว แต่หาก
มาตรวัดน้้าช้ารุดเสียหายโดยการกระท้าของผู้ใช้น้าไม่ว่าจะเป็นการจงใจหรือประมาทเลิกเล่อ ผู้ใช้น้า
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จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้้า ในราคาเดียวกับผู้ขอใช้น้ารายใหม่ รวมกับค่าเสียหายที่
พึงประเมินทั้งหมด
ข้อ 16 กรณีมาตรวัดน้้าไม่เดิน การประปาจะด้าเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้้าให้ใ หม่ โดย
คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้น้าเป็นค่ามาตรวัดน้้า จ้านวน 500 บาท ส้าหรับมาตรวัดน้้าขนาด ½ นิ้ว ยกเว้น
การช้ารุดเสียหายอันเกิดจากการกระท้าของผู้ใช้น้า ซึ่งผู้ใช้น้าจะต้องช้าระค่ามาตรวัดน้้า ค่าใช้จ่ายใน
การเปลี่ยนมาตรวัดน้้า พร้อมค่าน้้าสูญเสียทั้งหมดเต็มจ้านวน
ข้อ 17 ผูใ้ ช้น้าที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้น้าประปาเป็นระยะเวลานานติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
ควรยื่นค้ าร้องขอฝากมาตรวั ดน้้าต่อการประปา โดยเสีย ค่าใช้จ่ายในอัตราค่าธรรมเนียมตามเทศ
บัญญัติเทศบาลต้าบลคุระบุรี เรื่อง การควบคุมการใช้น้าประปา พ.ศ. 2555
ข้อ 18 การยก-ย้ายมาตรวัดน้้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือสถานที่ หรือได้
ด้าเนินการจนเป็นเหตุให้มาตรวัดน้้าไม่อยู่ที่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการจดปริมาณน้้าประปา หรือ
การบ้ารุงรักษามาตรวัดน้้า โดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลคุ
ระบุรี เรื่อง การควบคุมการใช้น้าประปา พ.ศ. 2555
หมวด 4
การบริหารการเงิน
ข้อ 19 รายได้ของการประปา ประกอบด้วย
1) เงินจากการจ้าหน่ายจากมาตรวัดน้้า และจ้าหน่ายมาตรวัดน้้า เงินค่า
ประกั นการใช้น้า เพื่อใช้ท ดแทนในกรณี ผู้ใ ช้ น้าค้ างช้ าระค่า น้้าและผู้ ใ ช้น้ า ขอรั บ คืน ได้เ มื่อสิ้ นสุ ด
สถานภาพการเป็นผู้ใช้น้า
2) เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าบริการ ที่การประปาเรียกเก็บเป็นรายเดือน เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการบริหารจัดการ เช่น ค่าจดมาตรวัดน้้า ค่าจัดท้าเอกสาร
3) เงินงบประมาณ และ เงินอุดหนุน
ข้อ 20 รายจ่ายของการประปา ประกอบด้วย
1) รายจ่ายในการผลิตน้้าประปา เช่น ค่าไฟฟูา ค่าสารเคมี ค่าซ่อมแซม
2) รายจ่ายในการบริหารงาน เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าตอบแทนค่าจ้าง กิจการ
ประปา ค่าอุปกรณ์ส้านักงาน
3) รายจ่ายในการปรับปรุง หรือขยายระบบประปา เช่น การวางท่อประปา
ขุดเจาะบ่อบาดาล ซือ้ เครื่องสูบน้้าเพิ่มเติม เป็นต้น
ข้อ 21 การเก็บเงิน การเบิกจ่าย

24

1) การเก็บเงินสด ต้องน้าฝากธนาคารภายในแต่ละวัน หากมีเหตุจ้าเป็นต้อง
แต่งตัง้ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และต้องเก็บเงินสดเข้าตู้นริ ภัยของเทศบาลต้าบลคุระบุรี
2) การเบิกจ่าย จะสามารถเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้การอนุมัติจากผู้บริหาร โดย
มีลายเซ็นของผู้มอี ้านาจเบิกจ่าย อย่างน้อย 2 ใน 3 เช่น นายกเทศมนตรี กับปลัดเทศบาลต้องร่วมลง
นามทุกครั้ง
หมวด 5
การคิดเงิน การเก็บเงินและอัตราค่าน้าประปา
ข้อ 22 ห้ามมิผู้ขอใช้น้า ท้าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรวัดน้้า โดยไม่ได้ท้า
ความตกลงกับการประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรีเสียก่อน หากเจ้าหน้าที่ของการประปาเทศบาลต้าบล
คุระบุรี ตรวจพบการกระท้าดังกล่าว จะต้องถูกด้าเนินคดีหรือเปรียบเทียบปรับเป็นค่าเสียหาย
ข้อ 23 การคิดราคาค่าน้้าประปาในใบเสร็จรับเงินแต่ละเดือน จะค้านวณจากปริมาณ
การใช้น้าของผู้ใช้น้าแต่ละรายที่อ่านจากมาตรวัดน้้าแล้วคูณด้วยอัตราค่าน้้าประปาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ค่ า น้้ า ที่ ไ ด้ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า อั ต ราค่ า น้้ า ประปาขั้ น ต่้ า อั ต ราค่ า น้้ า ประปาที่ ใ ช้ คิ ด เป็ น ลู ก บาศก์
เมตรละ 7 บาท อัตราค่าบ้ารุงรักษามาตรวัดน้้ารายเดือนละ 2.-บาท
ข้อ 24 จ้านวนน้้าที่ใช้ ให้รวมถึงน้้าที่รั่วไหลหมดเปลืองไปที่ปรากฏตัวเลขในมาตรวัด
น้้า กรณีที่มาตรวัดน้้าช้ารุดเสียหายหรือมีเหตุอื่นอันไม่สามารถท้าให้ทราบจ้านวนน้้าที่ใช้หรือสูญเสีย
ไปตามความเป็นจริงได้ ให้คิดจ้านวนน้้าโดยใช้อัตราเฉลี่ยเท่ากับจ้านวนน้้าที่ได้ใช้เมื่อ 3 เดือนที่ผ่าน
มา ก่อนการใช้น้าไปแล้ว ถ้ามาตรวัดน้้าเสียในเดือนแรกที่เริ่มใช้น้า จะค้านวณน้้าที่ใช้นั้นตามจ้านวนที่
ได้ใช้ภายหลังเมื่อได้เปลี่ยนมาตรวัดน้้าใหม่แล้ว
ข้อ 25 ผู้ใช้น้าต้องช้าระเงินค่าน้้า ค่าบ้ารุงรักษามาตรวัดน้้า ค่าซ่อมแซม ค่าเสียหาย
หรือค่าบริการอื่น ๆ ทันทีที่เจ้าหน้าที่ข องการประปาได้น้าใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ขอเก็บเงิน
มิฉะนั้น ผู้ใช้น้าจะต้องไปช้าระที่ส้านักงานเทศบาลต้าบลคุระบุรี ภายในก้าหนด 7 วัน
ผู้ใช้น้ารายใด ไม่ช้าระค่าน้้าประปาเป็นเวลาติดต่อกัน 2 เดือน การประปา
เทศบาลต้าบลคุระบุรี มีความจ้าเป็นต้องงดบริการน้้าประปาและด้าเนินการตัดมาตรวัดน้้า
ข้อ 26 การช้าระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ผู้ใช้น้าจะต้องขอรับใบเสร็จรับเงิน
จากเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

หมวด 6
อัตราค่าธรรมเนียม
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ข้อ 27 ราคาค่าน้้าประปาคิดเป็นรายลูกบาศก์เมตร ตามอัตราที่เทศบาลต้าบลคุระบุ
รีก้าหนดและการประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรี จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาค่าน้้าประปา
ข้อ 28 อัตราค่าธรรมเนียมส้าหรับผูย้ ื่นค้าร้องขอใช้น้าประปา
ขนาดมาตร
(นิว้ )

½
¾
1

ค่ามาตรวัดน้้า
(บาท)
500
750
1,000

ค่าประกันการใช้
น้้า (บาท)
200
300
600

ค่าแรงการติดตั้ง
(บาท)
250
300
500

ค่าส้ารวจ
(บาท)
100
100
100

รวม
(บาท)
1,050
1,450
2,200

ข้อ 29 มาตรวัด น้้า ก้ าหนดให้ซื้อจากการประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรี กรณีก าร
ประปาไม่มีมาตรวัดน้้าจ้าหน่าย ผู้ขอใช้น้าอาจจัดซื้อได้เองตามขนาดและยี่ห้อ ที่การประปาก้าหนด
โดยการประปาจะอนุญาตให้จัดซื้อเองเป็นกรณีไปและการประปาจะตรวจสอบมาตรฐานก่อนอนุญาต
ให้ตดิ ตั้ง
ข้อ 30 เงินประกั นการใช้ น้า การประปาเรี ย กเก็ บ ตามขนาดมาตรวัดน้้ าเพื่ อเป็ น
หลักประกันในการช้าระค่าน้้าประปาแต่ละเดือน ผู้ใช้น้าได้รับคืนเต็มจ้านวนเมื่อยกเลิกการใช้น้าและ
ไม่มหี นี้ค้างช้าระค่าน้้าประปา
ข้ อ 31 เงิ น ประกั น การใช้ น้ า ชั่ ว คราว ก้ า หนดให้ ติ ด ตั้ ง มาตรวั ด น้้ า ได้ ไ ม่ เ กิ น
ขนาด 1 นิ้ว คิดเงินประกันรายละ 1,000.-บาท เมื่อเลิกใช้น้าชั่วคราวแล้ว ห้ามโอน ย้ายให้บุคคลอื่น
หรือน้าไปติด ตั้ง ณ สถานที่อื่น และเมื่อไม่ใ ช้แล้วให้แจ้ งเลิก การใช้น้าชั่ วคราวกั บ การประปาของ
เทศบาลต้าบลคุระบุรี
ข้อ 32 ค่าธรรมเนียมการรับฝากมาตรวัดน้้าเป็นเครื่องละ 100.-บาท และยังต้อง
ช้าระเงินค่าบ้ารุงรักษามาตรวัดน้้าตามบิลซึ่งจะน้าไปเก็บทุกเดือนตามที่การประปาเทศบาลต้าบล
คุระบุรีก้าหนด
ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมการขอบรรจบมาตรวัดน้้า กรณีผู้ขอใช้น้าฝากมาตรวัดน้้าได้
ตามข้อ 26 หรือผูใ้ ช้น้าที่ถูกตัดมาตรวัดน้้า เนื่องจากติดค้างค่าน้้าประปาและมีความประสงค์จะขอใช้
น้้าประปาใหม่ จะต้องเสียค่าบรรจบมาตร ครั้งละ 100.-บาท

ข้อ 34 ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายสิทธิ การโอนมาตรวัดน้้าและอื่น ๆ
1) ค่าโอนสิทธิการใช้น้าประปา หรือการเปลี่ยนชื่อผูใ้ ช้น้าประปาครั้งละ 100.-บาท
2) ค่ายก-ย้ายมาตรวัดน้้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง จะต้องช้าระเงินครั้งละ 100.-บาท
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3) ค่าแรงนอกจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น จะได้พิจารณาก้าหนดตามความเหมาะสม
4) ค่าส้ารวจ เฉพาะกรณีที่ขอใช้ใหม่ เนื่องจากขอเลิกใช้น้าชั่วคราว หรือขอ
ย้ายสถานที่ติดตัง้ มาตรวัดน้้าซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกัน
5) อัตราค่าส้ารวจประมาณการติดตั้งประปารายใหม่ ให้เรียกเก็บเป็นรายได้
ของเทศบาลต้าบลคุระบุรี ในวันที่มีการยื่นค้าร้องขอต่อการประปาและจะไม่คืน เงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิน้
6) อัตราค่าซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์คิดเป็นความยาวเมตรละ 300.-บาท
ส่วนอัตราค่าซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดตามราคาที่เทศบาลต้าบล
คุระบุรีก้าหนดค่าซ่อมแซมถนนต่าง ๆ ให้เทศบาลต้าบลคุระบุรี จัดเก็บและน้าส่งเข้าเป็นรายได้ของ
เทศบาลต้าบลคุระบุรี
7) การขอทดสอบมาตรวัดน้้าที่ใช้ ต้องเสียค่าธรรมเสียมในการทดสอบมาตร
วัดน้้าครั้งละ 50 บาท หากมาตรวัดน้้าคลาดเคลื่อน ผูใ้ ช้น้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
8) ค่าธรรมเนียมค่าตีตราประจ้ามาตรวัดน้้า กรณีเ จตนาท้าตราผนึก ขาด
ครั้งละ 50 บาท
หมวด 7
หมวดเบ็ดเตล็ด
ข้อ 35 ผู้ขอใช้น้ารายใดถูก งดส่งน้้า เนื่องจากไม่ช้าระหนี้ค้างช้าระ หากภายหลัง
แสดงความจ้านง ขอใช้น้าตามเดิม ต้องช้าระหนี้ที่ค้างให้เรียบร้อยพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง
มาตร
วัดน้้าใหม่ดว้ ย
ข้อ 36 สถานที่ ใ ดที่เ คยขอต่ อท่ อ ใช้ น้ าอยู่ แ ล้ว แต่ ไ ด้เ ลิ ก ใช้ ไ ปหรื องดการจ่า ยน้้ า
ภายหลังมีผู้ขอใช้น้าอีก ผู้ขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้้าให้แก่การประปาตามที่
ก้าหนดไว้
ข้อ 37 สถานที่ใดที่ขอต่อท่อเพื่อใช้น้าไว้แล้ว แต่ยังไม่ประสงค์จะติดตั้งมาตรวัดน้้าใน
ขณะนัน้ ภายหลังมีผขู้ อใช้น้านั้น ผูข้ อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้้าให้แก่การประปา
ตามที่ก้าหนดไว้
ข้อ 38 เมื่อผู้ใ ช้น้าจะยกเลิก การใช้น้าหรือย้ายที่อยู่หรือโอนให้ผู้อื่น ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้การประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรี ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ถ้าผู้ใช้น้าต้องการยกเลิก
ใช้น้าชั่ว คราว ให้แจ้งเป็นหนังสือขอฝากมาตรวัดน้้า โดยต้องช้าระค่าธรรมเนียมการฝาก เป็นเงิน
เครื่องละ 100 บาท และต้องช้าระเงินค่าบ้ารุงรักษามาตรวัดน้้าตามบิลซึ่งจะน้าไปเก็ บ ทุก เดือน
ตามที่การประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรีก้าหนด
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ข้อ 39 ผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่ในบ้านนั้น ต้องแจ้งความจ้านง ขอใช้น้าประปาเป็นหนังสือ
ต่อเทศบาลต้าบลคุระบุรี ถ้ามิได้แจ้งต้องรับผิดชอบหนี้ที่คนเก่าค้างช้าระ
ข้อ 40 ถ้าผู้ใช้น้าสงสัยว่าหน่วยน้้าในมาตรวัดน้้าอาจจะคลาดเคลื่อน จะขอให้ การ
ประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรี ด้าเนินการตรวจสอบก็ได้ โดยยื่นเป็นหนังสือต่อเทศบาลต้าบลคุระบุรี
ถ้าปรากฏว่าคลาดเคลื่อนจริงการประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรีจะคิดค้านวณน้้าที่ใช้ตามที่ การประปา
เทศบาลต้าบลคุระบุรีก้าหนด
ข้อ 41 ผูใ้ ช้น้ารายใดประสงค์ที่จะจ้าหน่ายจ่ายแจกน้้าประปา ต้องยื่นความจ้านงเป็น
ลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับ อนุญาตจากการประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรี และปฏิบัติถูก ต้องตาม
ระเบียบนีแ้ ล้วจึงจะมีอ้านาจจ้าหน่ายจ่ายแจกได้
ข้อ 42 การประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรี ขอสงวนสิทธิที่จะงดการจ่ายน้้าประปาใน
เวลาใดเวลาหนึ่ งชั่ว คราว โดยไม่ต้อ งแจ้ง ให้ผู้ ใ ช้น้า ทราบล่วงหน้า กรณีมี เ หตุสุ ดวิสัย หรือ ท่อส่ ง
น้้าประปาแตก
ข้อ 43 ถ้าผู้ใช้น้ากระท้าการฝุาฝืนระเบียบหรือไม่ปฏิบัติตามค้าแนะน้า ตักเตือน การ
ประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรี ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายน้้าให้ใช้ได้
ข้อ 44 การละเมิดการใช้น้าประปา เช่น การต่อท่อประปาโดยไม่ผ่านมาตรวัดน้้า /
การลักใช้น้าตลอดจนการกระท้าใด ๆ ที่ท้าให้มาตรวัดน้้า วัดค่าผิดไปจากการใช้น้าประปาจริง ๆ เป็น
การกระท้าที่ผิดกฎหมาย เข้าข่ายความผิดลัก ทรัพย์ ผู้กระท้าจะถูกด้าเนินคดีทั้งทางแพ่งและทาง
อาญา
ข้อ 45 ให้เ จ้าพนัก งานท้องถิ่น มีอ้านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ได้ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม
ข้อ 46 ผูใ้ ช้น้าต้องอ้านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้าบลคุระบุรี ในการ
เข้าไปตรวจท่อและอุปกรณ์ในเขตสถานที่ได้ทุกเวลาเมื่อมีเหตุอันควร
ข้อ 47 ในกรณีมีเหตุพิเศษ การประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรี อาจจะลดหย่อนหรือ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนีไ้ ด้
ข้อ 48 ให้นายกเทศมนตรีต้าบลคุระบุรี รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ้านาจ
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค้าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557
สาโรจน์ จันทร์แก้ว
(นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว)
นายกเทศมนตรีตาบลคุระบุรี
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(ตัวอย่าง)
แบบขอรับบริการ

กองประปา

วันที่ ....10..... เดือน ...พฤศจิกายน.....พ.ศ. 2557
ข้าพเจ้า.....นายฉลอง ช้านาญดี......อยู่บ้านเลขที่....999.....หมู่ที่....3...ต้าบล...แม่นางขาว....
ถนน.....เพชรเกษม.......อ้าเภอ......คุระบุรี......จังหวัด....พังงา.....บัตรประจ้าตัว.....ประชาชน....เลขที่....
3 8206 11125 01 4 ....บัตรหมดอายุ....25 มกราคม 2562...โทรศัพท์..076-491208.....
ขอรับบริการจากการประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี ดังนี้
 ขอใช้น้าประปาครั้ง
 ขอกลับมาใช้น้า
 ของดใช้น้าชั่วคราว
 ขอยกเลิกการใช้น้า
 ขอโอนเปลี่ยนชื่อผูใ้ ช้น้า
 ขอย้ายมาตรวัดน้้า
 ขอให้ตรวจสอบมาตรวัดน้้า เนื่องจาก...............................................................................
ของบ้านเลขที่....509.....หมู่ที่ ...8... ....ต้าบล......แม่นาง.....ถนน.....เพชรเกษม.......อ้าเภอ
......คุระบุรี......จังหวัด....พังงา.....
ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของการประปาเทศบาลต้าบลคุระบุรีทุกประการ
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารและหลักฐาน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัว  ส้าเนาทะเบียนบ้าน
 หนังสือมอบอ้านาจ
มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป
ลงชื่อ...ฉลอง...ชานาญดี....ผูข้ อรับบริการ
(นายฉลอง ช้านาญดี)
ส้าหรับเจ้าหน้าที่
 นัดหมายด้าเนินการ วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
 ก้าหนดงานแล้วเสร็จ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 น.
ลงชื่อ..ธิดารัตน์ จันทร์นาคิน.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวธิดารัตน์ จันทร์นาคิน)
ต้าแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

29

คาอธิบายการลงรายละเอียดแบบขอรับบริการ
1. ชื่อของการประปา
2. วัน เดือน ปี ที่ขอรับบริการ
3. ชื่อ – สกุล ผู้ขอรับบริการ
4. ที่อยู่ของผู้ขอรับบริการ ซึ่งประกอบด้วย บ้านเลขที่ หมู่ท่ี หมู่บา้ น ถนน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด
5. ประเภทบั ต รประจ้ า ตั ว ของผู้ ข อรั บ บริ ก าร เช่ น บั ต รประชาชน บั ต รข้ า ราชการ และเลขที่ บั ต ร/
วันหมดอายุของบัตร
6. โทรศัพท์ท่ตี ิดต่อกับผู้ขอรับบริการได้
7. ประเภทของการขอรับบริการ
ขอใช้น้าประปาครัง้ แรก
หมายถึง สถานที่ท่ขี อใช้น้าประปายังไม่เคยขอใช้น้าประปามาก่อน
ขอกลับมาใช้น้า
หมายถึง ขอกลับมาใช้น้าหลังจากของดการใช้น้าประปาชั่วคราว / ขอ
ยกเลิกการใช้น้า / ถูกระงับการใช้น้า
ของดใช้น้าชั่วคราว
หมายถึง ผู้ใช้น้ามีความประสงค์ของดการใช้น้าชั่วคราว
ขอยกเลิกการใช้น้า
หมายถึง ผู้ใช้น้ามีความประสงค์ขอยกเลิกการใช้น้า
ขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้า
หมายถึง ขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้าเป็นบุคคลอื่น
ขอย้ายมาตรวัดน้้า
หมายถึง ขอเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้้า
ขอให้ตรวจสอบมาตรวัดน้้า หมายถึง มีความประสงค์ ขอให้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้้า
8. ที่อยู่ ของสถานที่ ที่ขอรับบริการ ซึ่งประกอบด้วย บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด
9. ลายมือชื่อของผู้ขอรับบริการ
10. วัน เดือน ปี และ เวลา ที่ทางการประปานัดหมายจะไปด้าเนินการให้กับผู้ขอรับบริการ
11. วัน เดือน ปี และเวลา ที่ทางการประปาก้าหนดว่าจะท้างานตามที่ผขู้ อรับบริการแจ้งไว้ให้เสร็จ
12. ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผรู้ ับเรื่องพร้อมต้าแหน่ง
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(ตัวอย่าง)
ใบเสร็จรับเงินค่าน้าประปาและใบกากับภาษี
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
บิลเล่มที.่ ...21..เลขที่....50...
ผู้ใช้น้าประปาเลขที่....1167...
การประปา……เทศบาลต้าบลคุระบุรี.........
.........................................................................................................................................
วันที่.....เดือน..........................พ.ศ..........
ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้าชื่อ...........นางสาวนิศารัตน์ เกตุทอง....................................................
....................................152/54/ ม.1 ต.คุระ................อ้าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา.......
ค่าน้้าประปาประจ้าเดือน..............กันยายน.......2557...................................................
จ้านวนหน่วยของ
รายการ
จ้านวนเงิน
มาตรวัดน้้า
548
หน่วยของน้้าที่ข้นึ ถึงในวันที่.....1 ต.ค. 2557
530
เมื่อวันที่....1 ก.ย.2557.....
18
หักแล้วคงเป็นน้้าที่ใช้
น้้าที่ใช้...........18.......หน่วยตามเวลาข้างบนนี้
คิดราคาหน่วยละ .......7.......บาท....-...สตางค์
เพิ่ม ค่าใช้น้าไปจากอัตราอย่างต่้า
บวก ค่าเช่ามาตรวัดน้้า ประจ้าเดือน...ก.ย.57...พ.ศ.
บวก เงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ได้รับเงิน

(ลงนาม)...........................................
ผู้เก็บเงิน
หน้าเล็ดเยอร์....................................
บัญชีคนเก็บเงิน................................
หน้าบัญชีเงินสด................................
เสมียนเล็ดเยอร์.................................
.

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นค่าน้้ารวมราคา

. .126... ………………… .....
…………….……
…….2……….

……..
-....

ทั้งสิ้นเป็นเงิน …………………

………

เป็นเงิน
เงินรวมทั้งสิ้น
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-

(ลงนาม)..............................................
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

หน้า...................................................
วันรับเงิน............................................
หัวหน้าหน่วยงานคลัง......................

ใบแจ้งหนี้
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)
วันที่.............
บิลเล่มที่..21 เลขที่ 50
ผู้ใช้น้าประปาเลขที่ 1167
ชื่อ...นิศารัตน์ เกตุทอง......

ยังมิได้ช้าระเงินค่าน้้าประปา

ตั้งแต่เดือน...........................
ถึงเดือน.............................
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ..........บาท
ให้กับการประปา.................
...เทศบาลต้าบลคุระบุรี.......

ฉะนั้ น ให้ น้ า เงิ น จ้ า นวน
ดั ง กล่ า วไปช้ า ร ะต่ อ ฝุ า ย
การเงินและบัญชี..................
...เทศบาลต้าบลคุระบุรี.......
ภายใน 7 วั น นั บ ถั ด จาก
วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ นี้ ห ากพ้ น
ก้ า หนดการประปา.......
เทศบาลต้าบลคุระบุรี..........
จ ะ ด้ า เ นิ น ก า ร ต า ม ที่
เห็นสมควรต่อไป

ลงชื่อ.................................
(....................................)
พนักงานเก็บเงินค่าน้้าประปา
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หมายเหตุ ใบเสร็จนีต้ ้องมีลายมือชื่อของผู(ตั
้รับวเงิอย่
น าและผู
ง) ้มอี ้านาจลงนาม จึงจะถือว่าเป็นใบเสร็จที่สมบูรณ์
และถูกต้อง

บันทึกการจดมาตรวัดน้าและค่าน้าประปา

ป.31

ผู้ใช้น้าประปาเลขที่............276................เลขประจามาตรวัดน้า...........125882-46......
นามผู้ใช้น้า.....นายสมพัก โสมนัส 120/53 หมู่ท่ี 1 ตาบลคุระ อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา..
เดือน
กันยายน
สิงหาคม
กรกฎาคม
มิถุนายน
พฤษภาคม
เมษายน
มีนาคม
กุมภาพันธ์
มกราคม
ธันวาคม
พฤศจิกายน
ตุลาคม
กันยายน

วันที่อา่ น

เลขอ่าน

จานวนหน่วยทีใ่ ช้

1 ต.ค.58
1 ก.ย.58
1 ส.ค.58
1 ก.ค.58
1 มิ.ย.58
1 พ.ค.58
1 เม.ย.58
1 มี.ค.58
1 ก.พ.58
1 ม.ค.58
1 ธ.ค.57
1 พ.ย.57
1 ต.ค.57

1138
1122
1110
1106
1100
1096
1096
1096
1096
1096
1096
1096
1096

16
12
4
6
4
-

ลายเซ็นเจ้าหน้าที่
มาตรวัดน้า

หมายเหตุ
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แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประปา
เทศบาลตาบลคุระบุรี กองการประปา ได้ดาเนินการปรับลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานราชการเพื่อประชาชน ในการขออนุมัติใช้น้าประปา การ
ขอยกเลิ ก การใช้ น้ า ประปา การขอย้ า ยมาตรวั ด น้ า การช าระน้ าประปา
และค่า ธรรมเนี ยมต่า ง ๆ เพื่อปรับ ปรุงกระบวนการปฏิบั ติราชการให้เ ป็น ปาตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ที่

กระบวนการงานบริการประชาชน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การขออนุมตั ิใช้น้าประปา
- ขั้นตอนการตรวจเอกสาร
- ขั้นตอนการตรวจสอบสถานที่ติดตั้งและ
แจ้งช้าระเงิน ค่าธรรมเนียมติดตั้ง
- ขั้นตอนการติดตั้งมาตรวัดน้้า
ช้าระค่าน้้าประปา
การขอยกเลิกการใช้น้าประปา
การขอย้ายมาตรวัดน้า้
การขอตรวจสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้้า
สนับสนุนน้้าอุปโภคและบริโภค

ระยะเวลา
ให้บริการเดิม

ระยะเวลาให้บริการ
ที่ปรับลด

7 นาที / ราย
7 วัน / ราย
3 ชั่วโมง / ราย
5 นาที / ราย
3 วัน / ราย
3 วัน / ราย
3 วัน / ราย
3 ชั่วโมง

5 นาที / ราย
5 วัน / ราย
2 ชั่วโมง /ราย
3 นาที / ราย
2 วัน / ราย
2 วัน / ราย
1 วัน / ราย
1 ชั่วโมง
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แผนปฏิบัตกิ ารลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ
การขอรับบริการประปา
รับเรื่องจาก
ผูข้ อใช้น้าประปา
1 วัน

ตรวจสอบ
สถานที่
1 วัน

เสนอผูม้ ี
อ้านาจอนุมัติ
3 วัน

ช้าระ
ค่าธรรมเนียม
2 วัน

ระยะเวลาภายใน 7 วัน

การยกเลิกการใช้น้าประปา
รับเรื่องจาก
ผูข้ อใช้น้าประปา
1 วัน

ตรวจสอบ
หนี้ค้าง
1 วัน
ระยะเวลาภายใน 3

วัน

ด้าเนินการ
งดการใช้น้า
1 วัน
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กองการประปา เทศบาลต้าบลคุระบุรี
แผนผังแสดงขัน้ ตอนการขออนุญาตใช้น้าประปา
ขั้นตอนที่ 1
ผูร้ ับบริการติดต่อรับแบบค้าขอ
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง / เอกสาร
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
(5 นาที)
ขั้นตอนที่ 2
เจ้าหน้าที่เสนอเรื่อง/แบบค้าขอ พร้อมความเห็นต่อนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีอนุญาต หรือ ไม่อนุญาต
(กรณีไม่อนุญาตแจ้งผูอ้ ื่นแบบค้าขอพร้อมเหตุผล)
(5 นาที)
ขั้นตอนที่ 3
กรณีนายกเทศมนตรีอนุญาต จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ส้ารวจสถานที่
ตามแบบค้าขอพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย
(ภายใน 7 วันท้าการ นับตั้งแต่วันยื่นแบบต้าขอ
(5 นาที)

ขั้นตอนที่ 4
เจ้าหน้าที่ออกในเสร็จรับช้าระเงินค่าติดตัง้ ประปาใหม่,
ค่าย้ายมาตรวัดน้้า, ค่าตรวจเช็คมาตรวัดน้้า อื่น ๆ
(5 นาที)

ขั้นตอนที่ 5
เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานติดตั้งประปาใหม่, ย้ายมาตรวัดน้้า
ตรวจเช็คมาตรวัดน้้า อื่น ๆ
(ภายใน 5 วันท้าการ นับตั้งแต่วันช้าระเงิน)
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แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาด้าเนินการขอใช้น้าประปา
กองประปา เทศบาลต้าบลคุระบุรี
1.ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ยื่นค้าร้องขอใช้น้าประปา
ตามแบบฟอร์มค้าร้อง
(30 นาที)
เจ้าหน้าที่ออกส้ารวจสถานที่
(1 วัน)
ประมาณค่าใช้จา่ ยพร้อม
แจ้งค่าใช้จ่ายช้าระเงิน
(1 วัน)
ติดตัง้ พร้อมเปิดใช้งาน
(1 วัน)
2.ระยะเวลา ใช้ระยะเวลาทั้งสิน้ ไม่เกิน 3 วันท้าการ (นับเวลาในวันปฏิบัติ
ราชการ)
3. หลักฐานประกอบ
1.ส้าเนาบัตรประจ้าประชาชนหรือส้าเนาบัตรข้าราชการ (พร้อมรับรองส้าเนา) จ้านวน 1 ฉบับ
2.ส้าเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตัง้ ประปา (พร้อมรับรองส้าเนา)
จ้านวน 1 ฉบับ
3.แผนที่สถานที่ขอติดตัง้ น้้าประปาพอสังเขป

4.สถานที่ / หน่วยงานรับผิดชอบ
กองการประปา เทศบาลต้าบลคุระบุรี โทรศัพท์ 076-491-352
โทรสาร 076-491-208 หรือ www.kuraburi.go.th
5. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นช่วงเวลาพักเทีย่ ง)
6. ค่าธรรมเนียม
ผู้ขอใช้นา้ จะต้องช้าระค่าธรรมเนียมการขอใช้น้าประปาตามประกาศเทศบาลต้าบล
คุระบุรี เรื่อง การควบคุมการใช้น้าประปา พ.ศ. 2555
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แบบคาขอใช้น้าประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี
1. 
2 
3. 
4 
5 

ขอติดตั้ง มาตรวั ดน้้า ขนาด ............ นิ้ว
วางท่อ
ขอใช้น้าประปาชั่วคราว
ขอโอนประเภทการใช้น้า
อื่น ๆ ...............................

เอกสารประการยื่นคาขอ
1. บัตรประจ้าตัว
2. ส้าเนาทะเบียน
3. หลักฐานอื่น ๆ
ลงชื่อ..........................................ผู้ขอใช้น้า
(...................................................)
ความเห็นของเจ้าหน้าที่........................................................... ...................................................................
..........................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(...................................................)
ต้าแหน่ง........................................
ความเห็นของนายกเทศมนตรีฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
 อืน่ ๆ
ลงชื่อ..............................................
(...................................................)
ต้าแหน่ง........................................
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แบบคาร้องขอยกเลิกใช้น้าประปา
ส้านักงานเทศบาลต้าบลคุระบุรี
อ้าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
วันที่...........เดือน....................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า....................................................................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่...........ถนน
........................ต้าบล............อ้าเภอ.................. จังหวัด........................ ต้องการยกเลิกการใช้น้าประปาของ
เทศบาลต้าบล
คุระบุรี ณ บ้านเลขที่.................หมู่ที่........ต้าบล................อ้าเภอ............... จังหวัด
....................... โดยมีเหตุผล ดังนี้
1.................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................
3......................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ..................................ผู้ขอยื่นค้าร้อง
(..........................................)
ความเห็นของพนักงานผลิตน้า้ ประปา
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... ......................................................
ลงชื่อ..............................................
(...................................................)
ต้าแหน่ง........................................
ความเห็นของปลัดเทศบาล
..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................... .............................................
ลงชื่อ..............................................
(................................................)
ต้าแหน่ง
ปลัดเทศบาล
ค้าสั่งของนายกเทศมนตรี
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... ...............................................
ลงชื่อ..............................................
(...............................................)
ต้าแหน่ง นายกเทศมนตรีตา้ บลคุระบุรี

