
 

 

 
 

เทศบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
 

การบริหารกจิการประปาของเทศบาล 
พ.ศ. 2563 

 
 

เทศบาลต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 



1 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
     ประกอบเทศบญัญัติเทศบาลต าบลขุย 

เร่ือง  การบริหารกิจการประปาของเทศบาล 
  พ.ศ. 2563 

------------------------------------------ 
 

หลักการ 
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามความในมาตรา 51 (1) มาตรา 60 (1) มาตรา 61 ทวิ (1) และมาตรา 66 (4)   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ นายกเทศมนตรีต าบลขุย จึงเสนอ
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาล พ.ศ.2563 ต่อสภาเทศบาลต าบลขุยและผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไป   
 
 

เหตุผล 
 

 เนื่องจากเทศบาลต าบลขุย ได้ใช้บังคับเทศบัญญัติ เรื่อง การใช้น  าประปาของเทศบาลต าบลขุย พ.ศ. 2556 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2560 จนถึงปัจจุบัน โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกเทศบัญญัติดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินการกิจการประปาของเทศบาล
ต าบลขุยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เทศบาลต าบลขุยจึงจ าเป็น  
ต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลขุย เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาล พ.ศ. 2563 ขึ น เพ่ือให้สภาเทศบาล
ต าบลขุยเห็นชอบต่อไป 
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เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลขุย 
เร่ือง  การบริหารกิจการประปาของเทศบาล พ.ศ. ๒๕63 

***************************************************** 
โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลขุย  ว่าด้วย  การบริหารกิจการประปาของเทศบาลต าบลขุย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 51 (1) มาตรา 60 (1) มาตรา 61 ทวิ (1) และมาตรา 66 (4)           
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ นายกเทศมนตรีต าบลขุย จึงเสนอ
ร่างเทศบัญญัติ ประกอบกับมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลต าบลขุยจึงตราเทศบัญญัตินี ขึ นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ต าบลขุยและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดังต่อไปนี  
 
 ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี เรียกว่า  “ เทศบัญญัติเทศบาลต าบลขุย เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาล  
พ.ศ. ๒๕63 ” 
 

ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี ให้ ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลขุย นับแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย              
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลขุยแล้ว ๗ วัน 

  
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติ เรื่อง การใช้น  าประปาของเทศบาลต าบลขุย พ.ศ.2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และให้ใช้เทศบัญญัตินี แทน  
 

หมวด  1 
ข้อความทั่วไป  

ข้อ ๔  ในเทศบัญญัตินี   
 “การประปาเทศบาล” หมายความถึง  ระบบประปาของเทศบาลต าบลขุยที่ได้จัดให้มีขึ นเอง เพ่ือจัดหา   

น  าสะอาดให้บริการแก่ประชาชนในพื นที่เทศบาลต าบลขุย และกิจการประปาหมู่บ้านรวมถึงระบบประปา ถังเก็บน  า  
บ่อน  าบาดาล แหล่งน  าดิบ ที่จัดสร้างหรือจัดหาโดยหน่วยงานราชการ เอกชน หรือบุคคล ซึ่งได้มอบหรือถ่ายโอนให้แก่
เทศบาลต าบลขุยด าเนินการบริหารจัดการ   

“ผู้ใช้น  าประปา” หมายความถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ท าสัญญาการใช้น  าประปาไว้กับเทศบาลต าบลขุย 
หรือผู้ที่เคยยื่นความประสงค์โดยการท าสัญญาขอใช้น  าประปาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการประปาและบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้านไว้ก่อนแล้วต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี  

“เจ้าหน้าที่การประปา” หมายความถึง  ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของกองช่างเทศบาล
ต าบลขุย หรือตัวแทนหรือบุคคลซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลขุยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตน  าประปา      
การจัดหาน  าสะอาดบริการประชาชนผู้ใช้น  าประปา ตรวจสอบซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบผลิตน  าประปาของกิจการ
ประปาเทศบาล รวมถึงจดมาตรวัดน  าและเรียกเก็บเงินค่าน  าประปาจากผู้ใช้น  าประปาตามเทศบัญญัตินี  

“สถานที่ใช้น  าประปา” หมายความถงึ  สถานที่ที่การประปาอนุญาตให้ใช้น  าประปาตามเทศบัญญัตินี  
“การติดตั งประปาใหม่” หมายความถึง  การติดตั งประปาส าหรับสถานที่หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั งประปา

มาก่อนหรือที่เคยมีการติดตั งประปาแต่ขอยกเลิกการใช้น  าประปาหรือถูกงดจ่ายน  าประปาเกินระยะเวลาที่การประปา
ก าหนด 
 “การติดตั งประปาถาวร” หมายความถึง  การติดตั งประปา มาตรวัดน  าประปา ส าหรับสถานที่หรืออาคาร   
ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้องภายในเขตเทศบาลต าบลขุย โดยผู้ใช้น  าประปาตอ้งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 



๓ 

 

 

 “การติดตั งประปาชั่วคราว” หมายความถึง  การติดตั งประปา มาตรวัดน  าประปา ส าหรับที่ดินซึ่งยังไม่มี
อาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือขอใช้น  าประปาเพ่ือการก่อสร้าง หรือขอใช้น  าประปาตามสภาพการใช้น  าประปาอ่ืนๆ         
หรือขอใช้น  าส าหรับอาคารชั่วคราว หรืออาคารที่ยังไม่มีหมายเลขทะเบียนบ้าน    

“การงดจ่ายน  า” หมายความถึง  การที่กิจการประปางดจัดส่งหรือจ าหน่ายน  าให้แก่ผู้ใช้น  าประปาจะเป็น
ด้วยลักษณะหรือวิธีการใดก็ตามท่ีผู้ใช้น  าประปาจะไม่สามารถใช้น  าได้ต่อไป 

“มาตรวัดน  า” หมายความถึง  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่การประปาได้ติดตั งให้กับผู้ใช้น  าเพ่ือวัดปริมาณการใช้
น  าประปาที่ได้ใช้หรือสิ นเปลืองไป 

“เครื่องกั นน  า” หมายความถึง  ประตูน  าที่ติดตั งหน้ามาตรวัดน  าซึ่งมีไว้ส าหรับปิดและเปิดการส่งจ่าย
น  าประปาแก่ผู้ใช้น  าประปา 

“ท่อส่งน  า” หมายความถึง  ท่อหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ที่การประปาท าการวางผ่านหรือดันลอดทาง
สาธารณประโยชน์  หรือสถานที่ใดๆ เพ่ือการส่งน  าประปาให้แก่ผู้ใช้น  าประปา 

 “ท่อภายใน” หมายความถึง ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน  าเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น  าหรืออาคารของผู้ใช้
น  าประปา 

“ท่อภายนอก” หมายความถึง  ท่อที่ตอ่จากท่อจ่ายน  าของการประปาไปเชื่อมกับมาตรวัดน  า   
 “อุปกรณ์ประปา” หมายความถึง  สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการส่งน  าประปาหรือจ าหน่ายน  าประปา
ให้แก่ผู้ใช้น  าประปา 

 “จุดติดตั งมาตรวัดน  า” หมายความถึง  สถานที่ที่ถูกก าหนดเป็นที่ตั งมาตรวัดน  าและเครื่องกั นน  าเพ่ือให้มี
การอ่านมาตรวัดน  าได้อย่างสะดวก    

“ค่าประกันการใช้น  า” หมายความถึง  เงินประกันที่การประปาเรียกเก็บจากผู้ใช้น  าประปาตามขนาดมาตร
วัดน  าเพ่ือเป็นหลักประกันในการช าระค่าน  าประปาแต่ละเดือน  หรือประกันความช ารุดเสียหายของมาตรวัดน  า       
หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้น  าประปาของผู้ใช้น  าประปา โดยผู้ใช้น  าประปาหรือทายาทผู้ใช้น  าประปาจะได้รับ   
ค่าประกันคืนเต็มจ านวนเมื่อยกเลิกการใช้น  าและไม่มีหนี ค้างช าระค่าน  าประปา เว้นแต่ผู้ใช้น  าประปาประเภทหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การอื่นทีไ่ด้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วให้ได้รับยกเว้นค่าประกันการใช้น  า 

“ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์” หมายความถึง  ค่าแรงงาน ค่ามาตรวัดน  าประปา ค่าท่อประปา และค่า
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการติดตั งนับจากจุดประสานเชื่อมท่อส่งน  าถึงมาตรวัดน  า ซึ่งไม่รวมท่อและอุปกรณ์หลังมาตรวัดน  า
ที่ผู้ใช้น  าประปาต้องด าเนินการเอง  

“ค่าบริการทั่วไป” หมายความถึง  เงินที่การประปาเรียกเก็บเป็นรายเดือนตามขนาดมาตรวัดน  าที่ติดตั ง  
เพ่ือน าไปใช้ในการบ ารุงรักษา ซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน  า อุปกรณ์และท่อจ่ายน  าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

“ค่าน  าประปา” หมายความถึง  การก าหนดอัตราค่าน  าขั นต่ าของผู้ใช้น  าประปาคิดบนพื นฐานของความ
จ าเป็นที่ผู้ใช้น  าประปาต้องการใช้น  าประปาในแต่ละเดือนตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้าย ซึ่งอัตราค่าน  าขั นต่ า   
อาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

ข้อ 5  การประปาเทศบาลต าบลขุย จะให้บริการน  าประปาแก่ประชาชนเพ่ือการอุปโภคบริโภคเฉพาะในเขต
เทศบาลต าบลขุยเท่านั น การให้บริการนอกเขตเทศบาลต าบลขุยจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้ด าเนินการตามมาตรา  ๕๗ ทวิ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ เท่านั น 

กรณีผู้ขอใช้น  าประปานอกเขตเทศบาลต าบลขุย โดยจุดติดตั งมาตรวัดน  าอยู่นอกเขตเทศบาลต าบลขุย      
หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนอกเขตเทศบาลต าบลขุยให้ถือว่าเป็นผู้ขอใช้น  าประปาชั่วคราว 
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หมวด  2 
การด าเนินกิจการประปา 

.............................................. 
ส่วนที่ 1  

การขอใช้น  าประปาและขั นตอนการด าเนินการติดตั งประปา 
 

ข้อ 6  ผู้ใดประสงค์จะขอใช้น  าประปาจากการประปาเทศบาลต าบลขุย  ให้ติดต่อและขอยื่นค าร้องขอใช้
น  าประปาได้ที่กองช่างเทศบาลต าบลขุย โดยกรอกค าร้องขอใช้น  าประปาให้ถูกต้อง แล้วยื่นค าร้องขอใช้น  าประปา  
พร้อมด้วยหลักฐาน ช าระค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้ายเทศบัญญัตินี ดังต่อไปนี  

 (1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 (2)  ส าเนาทะเบียนบ้านหลังที่ขอติดตั งมาตรวัดน  าประปา พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านฉบับที่มีชื่อของผู้ขอ  

ติดตั งอยู่ในทะเบียนบ้าน ในกรณีที่ผู้ขอใช้น  าประปาเป็นผู้อาศัยหรือเช่าอยู่อาศัย ต้องให้เจ้าของบ้านท าหนังสือมอบ
อ านาจเพื่อมอบให้การประปาเทศบาลต าบลขุยเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
           (๓.)  ส าเนาเอกสารในการถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน , น.ส. ๓ , น.ส. ๓ ก. 
 (๔)  ส าเนาทะเบียนบ้านหลังที่มีชื่อผู้ขอใช้น  าประปา  (กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่จะขอใช้
น  าประปา เช่น บ้านสร้างใหม ่ฯลฯ) จ านวน ๑ ฉบับ 
 (5)  กรณีผู้ขอใช้น  าประปาที่ซื อบ้านมาใหม่ หรือกรณีประมูลบ้านมาจากธนาคารหรือได้ทรัพย์สินมาจากการ
บังคับคดี จะต้องแนบหลักฐานการได้มานั นประกอบค าร้องขอใช้น  าประปาด้วย 
 (6)  แผนที่สถานที่ท่ีขอใช้น  าประปา (ถ้ามี) 
 (7)  กรณีผู้ขอใช้น  าประปาต้องการวางท่อน  าประปาตัดผ่านที่ดินของผู้อ่ืน  จะต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินมาประกอบแบบค าขอใช้น  าประปาด้วย 
 กรณีผู้ขอใช้น  าประปาไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านหรืออาคาร ซึ่งอาจจะเป็นผู้เช่าบ้านหรือผู้อยู่อาศัย หรือเป็นบุคคล
ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั น  จะต้องได้รับมอบอ านาจโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายก าหนด         
โดยผู้ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าของบ้านหรืออาคารนั นจะต้องน าหลักฐานตามข้อ 6 (๑) ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ และข้อ 6 (๒) – (7) มาด้วย 
 กรณีผู้ขอใช้น  าประปาที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอ่ืนๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว 
ให้ใช้หนังสือของหน่วยงานนั นๆ เป็นหลักฐานในการขอใช้น  าประปา และต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ/องค์กร/หรือผู้มี
อ านาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในสัญญาการใช้น  าประปากับกองช่างเทศบาลต าบลขุย หรืออาจท าหนังสือมอบอ านาจ
ตามแบบที่กฎหมายก าหนดให้ผู้อ่ืนไปท าการแทนได้ ซึ่งผู้รับมอบอ านาจต้องน าหลักฐานตามข้อ 6 (๑) พร้อมส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจไปแสดงด้วย 
 กรณีผู้ขอใช้น  าประปาที่เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนาคาร
พาณิชย์ โรงเรียนเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ ให้ผู้จัดการหรือเจ้าของผู้มีอ านาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในค าร้องขอใช้
น  าประปาและสัญญาการใช้น  าประปากับกองช่างเทศบาลต าบลขุย หรืออาจท าหนังสือมอบอ านาจตามแบบที่กฎหมาย
ก าหนดให้ผู้อ่ืนไปท าการแทนได้ โดยผู้รับมอบอ านาจต้องน าหลักฐานตามข้อ 6 (๑) ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ และข้อ 6 (๒) – (7) พร้อมส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจ านวน ๑ ฉบับ ไปด้วย  

 
ข้อ 7  เมื่อผู้ขอใช้น  าประปาได้ยื่นค าร้องขอใช้น  าประปาพร้อมหลักฐานแล้ว กองช่างเทศบาลต าบลขุย        

จะออกไปส ารวจสถานที่และจัดท าแผนผังพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั งประปาให้แล้วเสร็จเพ่ือเสนอ
นายกเทศมนตรีหรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมายพิจารณา 



๕ 

 

 

 ข้อ 8  เมื่อนายกเทศมนตรีหรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมายพิจารณาอนุมัติแล้ว กองช่างเทศบาลต าบลขุย 
จะแจ้งให้ผู้ขอใช้น  าประปาทราบหลังจากผู้ขอใช้น  าประปาได้รับแจ้งประมาณการค่าติดตั งประปาแล้ว ต้องช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  ภายในสามสิบวันและเมื่อช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว การประปาเทศบาลต าบลขุยจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 ข้อ 9  เมื่อการประปาเทศบาลต าบลขุยได้รับเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตามข้อ 8 แล้ว             
จะด าเนินการติดตั งประปาให้กับผู้ขอใช้น  าประปาและจะขึ นทะเบียนเป็นผู้ใช้น  าประปาตลอดจนท าสัญญาการใช้
น  าประปาต่อไป 
 ถ้าผู้ใช้น  าประปาไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ 8 จะถือว่าผู้ขอใช้
น  าประปาสละสิทธิ์การขอใช้น  าประปาครั งนี  
 
 ข้อ ๑0  ผู้ใดประสงค์ขอใช้น  าประปาชั่วคราวในการก่อสร้างบ้านหรือขอใช้น  าประปาตามสภาพการใช้
น  าประปาอ่ืนๆ ให้ติดต่อขอยื่นค าร้องขอใช้น  าประปาชั่วคราว พร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ 6 (๑), (๓), (๔), (๖), (๗) และ
ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีมีการก่อสร้าง (ถ้ามี) มาตรวัดน  าประปาชั่วคราวไม่สามารถโอนสิทธิ์การใช้น  าประปาหรือ
ย้ายไปติดตั งเพ่ือใช้น  าประปาในสถานที่อ่ืนได้ และเม่ือเลิกใช้แล้วให้ตกเป็นทรัพย์สินของการประปาเทศบาลต าบลขุย 
 
 ข้อ ๑1  ผู้ขอใช้น  าประปาชั่วคราวตามข้อ ๑0 จะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามอัตรา   
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  
 
 ข้อ ๑2  ผู้ใช้น  าประปาหนึ่งหลังคาเรือน หรือหนึ่งบ้านเลขที่ สามารถยื่นค าร้องขอใช้น  าประปาได้จ านวน  
หนึ่งมาตรวัดน  าประปาเท่านั น 
 
 ข้อ ๑3  กรณีที่ผู้ใช้น  าประปาได้ปลูกสร้างบ้านหรืออาคารเสร็จเรียบร้อยและมีบ้านเลขที่แล้วต้องการเปลี่ยน
จากการใช้น  าประปาชั่วคราวเป็นการใช้น  าประปาถาวร จะต้องติดต่อและขอยื่นค าร้องขอใช้น  าประปาพร้อมด้วย
หลักฐานตามข้อ 6 และส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาเดือนสุดท้าย จ านวน ๑ ฉบับ 
 กรณีผู้ขอใช้น  าประปาที่เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนาคาร
พาณิชย์ โรงเรียนเอกชน และนิติบุคคลอ่ืนๆ อาจท าหนังสือมอบอ านาจตามแบบที่กฎหมายก าหนดให้ผู้อ่ืนไปท าการ
แทนได ้พร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ 6 และส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาเดือนสุดท้าย จ านวน ๑ ฉบับ 
 ผู้ขอใช้น  าประปาตามวรรคแรกและวรรคสอง จะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามอัตรา    
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  และการประปาเทศบาลต าบลขุยจะคืนเงินค่าประกันการใช้น  าประปาชั่วคราวให้กับผู้ใช้
น  าประปาเมื่อผู้ใช้น  าประปายื่นค าร้องขอคืนเงินประกันการใช้น  าประปา 
 

ส่วนที่ ๒ 
การติดตั ง ต่อเติมอุปกรณ์ประปา มาตรวัดน  าประปาและการบ ารุงรักษา 

 
 ข้อ ๑4  การติดตั งท่อและอุปกรณ์หลังมาตรวัดน  าประปา ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่การประปาเทศบาล
ต าบลขุยก าหนด และผู้ขอใช้น  าประปาจะต้องติดตั งเองให้แล้วเสร็จก่อนที่การประปาเทศบาลต าบลขุยจะไปติดตั ง    
มาตรวัดน  าประปาให้แก่ผู้ใช้น  าประปา 
 

ข้อ ๑5  การติดตั งท่อและอุปกรณ์ภายนอกจากท่อส่งน  าของการประปาเทศบาลต าบลขุยถึงที่ติดตั งมาตรวัด
น  าประปา รวมทั งการติดตั งมาตรวัดน  าประปาและเครื่องกั นน  าประปา ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ พร้อมทั งการก าหนด
ขนาดของสิ่งของเหล่านั น เป็นสิทธิ์และหน้าที่ของการประปาเทศบาลต าบลขุยโดยเฉพาะ ผู้ใช้น  าประปาหรือผู้หนึ่งผู้ใด
จะกระท าเองโดยพลการมิได้ 



๖ 

 

 

 ข้อ ๑6  เมื่อมีเหตุอันควร ผู้ใช้น  าประปาอาจยื่นค าร้องขอให้การประปาเทศบาลต าบลขุยด าเนินการติดตั ง 
ต่อเติม เปลี่ยนแปลง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ประปาหรือมาตรวัดน  าประปาที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้วได้ ทั งนี ผู้ใช้
น  าประปาจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการด าเนินการตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  
 ในการด าเนินการตามวรรคแรก หากจ าเป็นต้องขุดถนน ทางเท้า หรือกระท าการรื อถอนปรับปรุง ต่อเติม    
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ อันเป็นทรัพย์สินหรือสมบัติของทางราชการหรือเอกชนก็ดี ผู้ใช้น  าประปาจะต้องด าเนินการติดต่อ   
ขออนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สิน และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกระท าดังกล่าวนั น ตามที่หน่วยงานหรือเอกชน
เจ้าของทรัพย์สินก าหนด 
 
 ข้อ ๑7  มาตรวัดน  าประปาที่จะน าไปติดตั งนั น ให้ใช้เฉพาะมาตรวัดน  าประปาตามประเภทและตามขนาดที่
การประปาเทศบาลต าบลขุยพิจารณาก าหนดให้เท่านั น และมาตรวัดน  าประปาจะตกเป็นทรัพย์สินของการประปา
เทศบาลต าบลขุย 
 ภายหลังติดตั งมาตรวัดน  าประปาและมีการตรวจสอบพบว่าผู้ใช้น  าประปาใช้น  าประปาเกินกว่าประสิทธิภาพ
ของมาตรวัดน  าประปาเดิมที่ติดตั งไว้แล้ว ผู้ใช้น  าประปาจะต้องยื่นค าร้องขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน  าประปาใหม่       
โดยผู้ใช้น  าประปาต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่นเดียวกับการขอใช้น  าประปาในครั งแรก ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมขอใช้น  าประปา หากไม่ด าเนินการการประปาเทศบาลต าบลขุยขอสงวนสิทธิ์ในการงดจ่ายน  าประปา 
 
 ข้อ 18  การติดตั งมาตรวัดน  าประปา จะต้องติดตั งอยู่บริเวณส่วนหน้าของอาคารสถานที่หรือเคหะสถานหรือ
ในต าแหน่งที่เหมาะสม เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบแก้ไขได้ง่ายและสามารถเข้าท าการจดเลขหน่วยมาตรวัด
น  าประปาได้ตลอดเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตก และอยู่ในที่ปลอดภัยห้ามวางวัสดุหรือสิ่งกีดขวางอ่ืนใด
ในบริเวณท่ีติดตั งมาตรวัดน  าประปาโดยเด็ดขาด 
 
 ข้อ 19  เมื่อการประปาเทศบาลต าบลขุยได้ด าเนินการติดตั งมาตรวัดน  าประปาให้แก่ผู้ขอใช้น  าประปา      
ไว้ส าหรับบอกจ านวนหน่วยปริมาณน  าประปาที่ใช้แล้ว เจ้าหน้าที่การประปาของการประปาเทศบาลต าบลขุยจะไปท า
การจดหรืออ่านเลขมาตรวัดน  าประปาของผู้ใช้น  าประปาเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งการจดหรืออ่านเลขมาตรวัดน  าประปา
เพ่ือออกใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาหรือใบแจ้งหนี ให้แก่ผู้ใช้น  าประปา 
 
 ข้อ ๒0  ผู้ใช้น  าประปาจะต้องดูแลบ ารุงรักษามาตรวัดน  าประปา บรรดาท่อ และอุปกรณ์ภายนอกเครื่องกั น
น  าประปา และอุปกรณ์ประปาใดๆ ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของการประปาเทศบาลต าบลขุย ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยตามแต่สามารถท่ีจะกระท าได้เสมือนวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง 

 
ส่วนที่ ๓ 

การคิดราคาคา่น  าประปา การช าระเงินค่าน  าประปา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   
 ข้อ ๒1  การคิดราคาค่าน  าประปาในใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาแต่ละเดือนของการประปาเทศบาลต าบลขุย 
จะคิดราคาต่อหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร โดยคิดค านวณจากปริมาณการใช้น  าประปาของผู้ใช้น  าประปาแต่ละราย         
ที่อ่านจากมาตรวัดน  าประปาแล้วคูณด้วยอัตราค่าน  าประปาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ราคาค่าน  าประปาตามวรรคแรก อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยการประปาเทศบาลต าบลขุยจะประกาศให้ทราบ  
เป็นคราวๆ ไป ส่วนการจดหน่วยปริมาณน  าประปาและการเรียกเก็บเงินค่าน  าประปาจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน        
เดือนละครั ง ซึ่งในใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาจะมีค่าน  าประปาที่ใช้ ค่าบรกิาร และภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
 
 



๗ 

 

 

 ข้อ ๒2  ในกรณีที่มีเหตุมาตรวัดน  าประปาซึ่งใช้วัดปริมาณน  าประปาของผู้ใช้น  าประปารายใดเกิดช ารุด
เสียหาย หรือมีเหตุอ่ืนใดอันท าให้ไม่สามารถทราบปริมาณน  าประปาที่ได้ใช้ไปตามความเป็นจริงการประปาเทศบาล
ต าบลขุยจะคิดค านวณน  าประปาที่ใช้นั นในการหาค่าเฉลี่ย โดยให้น าปริมาณหน่วยน  าประปาแต่ละรอบเดือนที่ได้ ใช้ 
น ามาคิดค านวณเงินค่าน  าประปาจากผู้ใช้น  าประปารายนั นย้อนหลังไปสามเดือนนับแต่เดือนสุดท้ายก่อนทราบเหตุ     
มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนเดือน โดยผลลัพธ์ที่ได้ให้ปัดเศษทิ ง และให้ถือว่าผลลัพธ์ที่เป็นจ านวนเต็มนั น เป็นปริมาณ
น  าประปาที่ผู้ใช้น้าประปาได้ใช้ในเดือนนั น 
 หากผู้ใช้น  าประปาได้ใช้น  าประปาไม่ถึงสามเดือน ให้น าปริมาณหน่วยน  าประปาแต่ละรอบเดือนที่ได้ น ามาคิด
ค านวณเงินค่าน  าประปาจากผู้ใช้น  าประปารายนั นย้อนถัดไปทั งหมดมารวมกัน  แล้วใช้วิธีคิดตามวรรคแรกโดยอนุโลม 
แต่ถ้าผู้ใช้น  าประปาได้ใช้น  าประปาไม่ถึงหนึ่งเดือนให้ถือเอาหน่วยปริมาณน  าประปาที่ผู้ใช้น  าประปารายนั นได้ใช้      
ตามจ านวนที่ได้ใช้ภายหลังตั งแต่เม่ือมีการแก้ไขเหตุนั นเรียบร้อยแล้ว 
 
 ข้อ ๒3  การประปาเทศบาลต าบลขุย จะก าหนดราคาค่าน  าประปาส าหรับผู้ขอติดตั งมาตรวัดน  าประปาถาวร 
และก าหนดราคาค่าน  าประปาส าหรับผู้ขอติดตั งมาตรวัดน  าประปาชั่วคราว ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  
 
 ข้อ ๒4  จ านวนปริมาณน  าประปาที่ได้ใช้หรือสูญเสียสิ นเปลืองไป  เกิดขึ นตั งแต่น  าประปาผ่านมาตรวัด
น  าประปาเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นเพราะท่อช ารุดหรือด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้น  าประปายินยอมช าระค่าน  าประปา         
ตามจ านวนปริมาณน  าประปาที่ได้ใช้หรือสูญเสียสิ นเปลืองไปตามตัวเลขท่ีอ่านได้หรือค านวณได้จากมาตรวัดน  าประปา 
 ถ้าหากท่อน  าประปาภายในสถานที่ของผู้ใช้น  าประปาเกิดช ารุดรั่วไหลขึ นภายนอกมาตรวัดน  าประปา         
ผู้ใช้น  าประปาจะต้องแจ้งให้การประปาเทศบาลต าบลขุยทราบทันที เพ่ือที่จะท าการซ่อมแซมแก้ไขให้และหากรั่วไหล
ภายในมาตรวัดน  าประปาเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น  าประปาในการด าเนินการซ่อมแซมแก้ไข และผู้ใช้น  าประปาจะต้องช าระ
ค่าน  าประปาตามเลขหน่วยปริมาณน  าประปาท่ีแสดงในมาตรวัดน  าประปา 
 
 ข้อ 25  ถ้าน  าประปาสูญเสียอันเกิดจากรั่วไหลตามข้อ ๒4 หรือเกิดจากการต่อท่อรับน  าประปาใช้โดยไม่ผ่าน
มาตรวัดน  าประปาหรือมีการลักใช้น  าประปา ให้คิดตามขนาดท่อและอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี และจะต้องถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย 
 
 ข้อ 26  การประปาเทศบาลต าบลขุยสามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  จากผู้ขอใช้
น  าประปา ดังต่อไปนี  
 (๑)  เงินประกันการใช้น  าประปา 
 (๒)  เงินค่าน  าประปา 
 (๓)  เงินค่าบริการ 
 (๔)  เงินค่าอุปกรณ์การติดตั งระบบประปา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ นเนื่องจากการให้บริการระบบประปา 
 (๕)  เงินค่าธรรมเนียมในการขอบรรจบมาตรวัดน  าประปาหรือการต่อน  าประปา  ในกรณีที่ผู้ใช้น  าประปา     
ถูกงดจ่ายน  าประปาหรือผู้ใช้น  าประปายกเลิกการใช้น  าประปาชั่วคราว 
 เงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  
 
 ข้อ 27 ผู้ใช้น  าประปาจะต้องช าระเงินค่าบริการเป็นรายเดือน ตามขนาดของมาตรวัดน  าประปา  โดยจะเรียก
เก็บรวมอยู่ในใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี ทุกเดือน  ไม่ว่าผู้ใช้น  าประปาจะได้ใช้
น  าประปาหรือไม่ได้ใช้น  าประปาก็ตาม 
 



๘ 

 

 

 ข้อ 28  การประปาเทศบาลต าบลขุยโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลขุย  อาจเปลี่ยนแปลงอัตรา   
ค่าน  าประปา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  โดยค านึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจ
และต้นทุนในการผลิตเป็นส าคัญ และจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
 
 ข้อ 29  ผู้ใช้น  าประปาจะต้องช าระค่าน  าประปา ค่าบริการ หรือค่าเสียหาย ตามที่เจ้าหน้าที่การประปา    
ของการประปาเทศบาลต าบลขุยได้น าใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี ไปขอเก็บเงินจากผู้ใช้น  าประปา ถ้าผู้ใช้น  าประปา 
ไม่สะดวกที่จะช าระ เจ้าหน้าที่การประปา ของการประปาเทศบาลต าบลขุยจะมอบใบแจ้งหนี ให้ผู้ใช้น  าประปาไปช าระ 
ที่การประปาเทศบาลต าบลขุย หรือหน่วยบริการที่เทศบาลต าบลขุยก าหนดภายในเจ็ดวัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งหนี    
ถ้าไม่ช าระภายในก าหนดจะงดการส่งน  าประปาหรือยึดคืนมาตรวัดน  าประปา และฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
 ข้อ ๓0  เมื่อครบก าหนดหกสิบวันแล้ว ผู้ใช้น  าประปายังไม่ได้รับการเรียกเก็บเงินจากการประปาเทศบาล
ต าบลขุย หรือการประปาเทศบาลต าบลขุยไม่สามารถติดต่อเพ่ือเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น  าประปาได้ ผู้ใช้น  าประปาจะต้อง
รีบแจ้งเพื่อขอช าระเงินภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบก าหนดช าระ 

ถ้าครบก าหนดตามวรรคแรกแล้ว ผู้ใช้น  าประปายังมิได้แจ้งขอช าระเงิน การประปาเทศบาลต าบลขุยมีสิทธิ์ 
จะท าการงดจ่ายน  าประปาหรือยึดคืนมาตรวัดน  าประปา และคิดเงินจากยอดที่ต้องช าระโดยจะหักจากเงินประกันการใช้
น  าประปา หากจ านวนเงินประกันการใช้น  าประปาไม่พอช าระค่าน  าประปา จะฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 

ส่วนที่ ๔ 
การงดจ่ายน  าประปา 

 
 ข้อ ๓1  การประปาเทศบาลต าบลขุยทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดจ่ายน  าประปาเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาใด   
เวลาหนึ่งก็ได้ เมื่อเห็นว่ามีเหตุอันสมควรหรือเพ่ือระงับความเสียหายใดๆ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้น  าประปา
แต่ประการใด 
 
 ข้อ ๓2  ผู้ใช้น  าประปาที่ถูกงดจ่ายน  าประปาเพราะไม่ช าระหนี ไม่ว่ากรณีใดๆ แตก่ารประปาเทศบาลต าบลขุย
ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาภายหลังผู้ใช้น  าประปาได้แสดงความจ านงขอเปิดใช้น  าประปาตามเดิมอีก  จะต้องช าระหนี ที่ค้าง
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี  
 (๑)  ถ้าผู้ใช้น  าประปาน าเงินมาช าระหนี ค่าน  าประปาที่ค้างทั งหมดภายในก าหนดร้อยแปดสิบวัน นับตั งแต่
การประปาเทศบาลต าบลขุยงดจ่ายน  าประปาแล้ว การประปาเทศบาลต าบลขุยจะท าการบรรจบมาตรวัดน  าประปาหรือ
เปิดให้ใช้น  าประปาตามเดิม โดยผู้ใช้น  าประปาต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการบรรจบมาตรวัด
น  าประปาตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  
 (๒)  ถ้าผู้ใช้น  าประปาช าระหนี ที่ค้างทั งหมดเมื่อพ้นก าหนดร้อยแปดสิบวัน นับตั งแต่การประปาเทศบาล
ต าบลขุยงดจ่ายน  าประปาแล้ว ผู้ใช้น  าประปาจะต้องยื่นค าร้องขอใช้น  าประปาพร้อมช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการติดตั งประปาเช่นเดียวกับผู้ขอใช้น  าประปารายใหม ่
 
 ข้อ ๓3  การประปาเทศบาลต าบลขุยจะงดจ่ายน  าประปาให้แก่ผู้ใช้น  าประปา เมื่อผู้ใช้น  าประปาไม่ปฏิบัติ
ตามเทศบัญญัต ิระเบียบ ข้อบังคับและเงื่อนไขของการประปาเทศบาลต าบลขุยในกรณีต่อไปนี  
 (๑)  ผู้ใช้น  าประปาผิดนัดการช าระเงินค่าน  าประปา ภายหลังที่การประปาเทศบาลต าบลขุยแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าแล้ว 
 (๒)  ยินยอมให้ผู้อ่ืนต่อน  าประปาไปใช้ในสถานที่อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการประปาเทศบาลต าบลขุย 
 (๓)  ละเมิดการใช้น  าประปาหรือกระท าการใดๆ ให้การประปาเทศบาลต าบลขุยได้รับความเสียหาย    
หรือไม่ยอมช าระค่าปรับหรือค่าเสียหายตามที่การประปาเทศบาลต าบลขุยขอเรียกเก็บ 



๙ 

 

 

ส่วนที่ 5 
การฝากมาตรวัดน  าประปา 

 
 ข้อ 34  หากผู้ใช้น  าประปาคาดว่าจะไม่ได้ใช้น  าประปา ให้ติดต่อและขอยื่นค าร้องขอฝากมาตรวัดน  าประปา
พร้อมดว้ยหลักฐานดังต่อไปนี  
 (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ขอฝากมาตรวัดน  าประปา จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอฝากมาตรวัดน  าประปา  และส าเนาทะเบียนบ้านหลังที่ใช้น  าประปา     
จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 (๓)  ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาเดือนสุดท้าย จ านวน ๑ ฉบับ 
 ทั งนี ผู้ใช้น  าประปาจะต้องช าระเงินค่าน  าประปาในส่วนที่ใช้ไปก่อนการฝากมาตรวัดน  าประปาและต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมฝากมาตรวัดน  าประปาตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  
 ผู้ใช้น  าประปาที่ติดตั งประปาชั่วคราวไม่มีสิทธิฝากมาตรวัดน  าประปา 
 
 ข้อ 35  การฝากมาตรวัดน  าประปา  สามารถฝากต่อเนื่ องได้ไม่ เกิน  ๒  ครั ง ครั งละไม่ เกินหนึ่ งปี              
หากเกินก าหนดจะถูกระงับสิทธิ์การใช้น  าประปา และเมื่อครบหนึ่งปีต้องยื่นค าร้องขอฝากมาตรวัดน  าประปาต่อไป
ภายในสามสิบวันนับแต่วันครบก าหนด หากต้องการเปิดใช้น  าประปาอีกต้องช าระค่าธรรมเนียมในการบรรจบมาตรวัด
น  าประปาตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  
 เมื่อพ้นก าหนดตามวรรคแรกแล้ว ผู้ใช้น  าประปาไม่ได้มาติดต่อกับการประปาเทศบาลต าบลขุย ให้ถือว่าได้
ยกเลิกการใช้น  าประปาโดยถาวร หากประสงค์จะใช้น  าประปาใหม่อีกจะต้องยื่นค าร้องขอใช้น  าประปา พร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เหมือนการขอติดตั งประปาใหม่ 
 

ส่วนที่ 6 
การตรวจสอบมาตรวัดน  าประปา 

 
 ข้อ 36  ถ้าผู้ใช้น  าประปาสงสัยว่ามาตรวัดน  าประปาไม่เที่ยงตรง จะขอให้การประปาเทศบาลต าบลขุยท าการ
ตรวจสอบให้ติดต่อและขอยื่นค าร้องขอตรวจสอบมาตรวัดน  าประปา เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคลาดเคลื่อนไปจาก
ค่าท่ีก าหนด ผู้ใช้น  าประปายินยอมให้คิดจ านวนปริมาณน  าประปาที่ใช้ไปตามข้อ ๒2 และการประปาเทศบาลต าบลขุย
จะด าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยผู้ใช้น  าประปาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  แต่ถ้าผลการตรวจสอบ
ปรากฏว่า มาตรวัดน  าประปาอยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกติ ผู้ใช้น  าประปาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
มาตรวัดน  าประปา ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  
 

ส่วนที่ 7 
การขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน  าประปา 

 
 ข้อ 37  ผู้ใช้น  าประปาที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน  าประปา ให้ติดต่อและขอยื่นค าร้อง   
ขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน  าประปาพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี  

(๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน  าประปา จ านวน ๑ ฉบับ 
(2)  ใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาเดือนสุดท้ายหรือส าเนา (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
(3)  ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น  าประปาหรือส าเนา (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 



๑๐ 

 

 

ในการลดหรือเพ่ิมขนาดมาตรวัดน  าประปาตามที่ผู้ขอใช้น  าประปาร้องขอ ผู้ใช้น  าประปาต้องช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่นเดียวกับการขอใช้น  าประปาในครั งแรก โดยผู้ใช้น  าประปาจะต้องยื่นค าร้องพร้อม
หลักฐานขอคืนเงินประกันการใช้น  าประปาที่เรียกเก็บไว้เดิม 
 

ส่วนที่ 8 
การขอย้ายจุดติดตั งมาตรวัดน  าประปา 

 
 ข้อ 38  ผู้ใช้น  าประปามีความประสงค์จะขอย้ายจุดติดตั งมาตรวัดน  าประปาภายในบริเวณบ้านหลังเดิม     
ซึ่งเป็นหมายเลขทะเบียนบ้านเดียวกันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไม่เปลี่ยนขนาดของมาตรวัดน  าประปา ให้ติดต่อ
และยื่นค าร้องขอย้ายจุดติดตั งมาตรวัดน  าประปาพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี  
 (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ขอย้ายจุดติดตั งมาตรวัดน  าประปา เพ่ือแสดงตนว่าเป็นเจ้าของ
มาตรวัดน  าประปา จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๒)  ใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาเดือนสุดท้ายหรือส าเนา (ถ้ามี) เพ่ือแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใช้น  าประปา
เลขที่เท่าใด จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๓)  ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น  าประปาหรือส าเนา (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
 กรณีการขอย้ายจุดติดตั งมาตรวัดน  าประปาภายในบริเวณบ้านหลังเดิมจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ ง          
ตามวรรคแรก ผู้ใช้น  าประปาต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  
 การขอย้ายสถานที่ใช้น  าประปาจากบ้านหลังเดิมไปยังบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นคนละหมายเลขทะเบียนบ้านกัน 
ไม่สามารถกระท าได ้
 

ส่วนที่ 9 
การขอโอนสิทธิ์ในการใช้น  าประปา 

 
 ข้อ 39  กรณีที่ผู้ใช้น  าประปารายใดถึงแก่กรรม ให้ถือว่าสิทธิ์การใช้น  าประปาของผู้นั นระงับลง หากทายาท
ของผู้ตายหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่นั นประสงค์จะได้รับสิทธิ์ในการใช้น  าประปาต่อไป  
ทายาทของผู้ตายหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่นั น ให้ติดต่อและยื่นค าร้องขอโอนสิทธิ์ในการใช้
น  าประปาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ผู้ใช้น  าประปาถึงแก่กรรม พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี  

(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับโอน จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ติดตั งประปาของผู้รับโอนที่ผู้รับโอนมีชื่อในส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๓)  ส าเนาใบมรณะบัตรของผู้ใช้น  าประปาเดิม จ านวน ๑ ฉบับ 
 ผู้รับโอนสิทธิ์ในการใช้น  าประปาตามวรรคแรก จะต้องช าระค่าน  าประปา หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่ผู้โอนสิทธิ์ในการใช้น  าประปายังคงค้างช าระอยู่ให้หมดสิ นก่อน โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น มิฉะนั นการประปา
เทศบาลต าบลขุยจะไม่ด าเนินการโอนสิทธิ์ในการใช้น  าประปาให้อย่างเด็ดขาด 
 หากผู้ได้รับสิทธิ์ตามวรรคแรก ไม่ด าเนินการโอนสิทธิ์ในการใช้น  าประปา ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
ผู้ใช้น  าประปาถึงแก่กรรม จะถือว่าสละสิทธิ์การใช้น  าประปาและการประปาเทศบาลต าบลขุยจะงดการจ่ายน  าประปา 
หรือโอนสิทธิ์การใช้น  าประปาให้แก่ผู้อื่น 
 
 
 



๑๑ 

 

 

 ข้อ ๔0  ผู้ใช้น  าประปามีความประสงค์จะโอนสิทธิ์ในการใช้น  าประปาในกรณีมีการซื อขายบ้าน การเช่า    
หรือการท านิติกรรมใดๆ หรือผู้ใช้น  าประปาเดิมย้ายที่อยู่หรือย้ายไปจากภูมิล าเนา ผู้ใช้น  าประปาจะต้องแจ้งให้การ
ประปาเทศบาลต าบลขุยทราบ และให้ผู้ขอโอนสิทธิ์ในการใช้น  าประปาหรือผู้รับโอนสิทธิ์ในการใช้น  าประปาไปติดต่อ
และขอยื่นค าร้องขอโอนสิทธิ์ในการใช้น  าประปา พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี  
 (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านหลังที่ติดตั งประปา และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้โอนและผู้รับโอน จ านวนอย่างละ 
๑ ฉบับ 
 (๓)  เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือส าเนาสัญญาซื อขาย (ในกรณีที่มีการซื อขายบ้าน) จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๔)  ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาครั งสุดท้าย (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
 (5)  หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น หนังสือมอบอ านาจ เป็นต้น 
 ทั งนี  จะต้องช าระค่าน  าประปา หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ยังค้างช าระอยู่ให้หมดสิ นก่อนการ
โอนสิทธ์โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น พร้อมช าระค่าประกันการใช้น  าประปา ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  
 

ส่วนที่ ๑0 
การยกเลิกการใช้น  าประปาและขอเงินประกันคืน 

 
 ข้อ ๔1  ผู้ใช้น  าประปาที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการใช้น  าประปา ให้ติดต่อและขอยื่นค าร้องการ       
ขอยกเลิกการใช้น  าประปาที่กองช่างเทศบาลต าบลขุย พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี  
 (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ใช้น  าประปา จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านหลังที่ใช้น  าประปาและของผู้ใช้น  าประปา จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 (๓)  ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น  าประปา จ านวน ๑ ฉบับ แต่ถ้าหากไม่มีใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้
น  าประปา ผู้ขอยกเลิกการใช้น  าประปาและขอเงินค่าประกันการใช้น  าประปาคืนต้องไปแจ้งความใบเสร็จรับเงิน        
ค่าประกันการใช้น  าประปาหาย ณ สถานีต ารวจ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานน ามาแสดงในการขอคัดส าเนาใบเสร็จรับเงิน       
ค่าประกันการใช้น  าประปา 
 (๔)  ใบเสร็จรับเงินค่าน  าประปาครั งสุดท้ายหรือส าเนา (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
 ผู้ใช้น  าประปาอาจท าหนังสือมอบอ านาจตามแบบที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ อ่ืนไปท าการแทนได้พร้อมน า
หลักฐานตามข้อ 46 (๑), (2) ของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจ และตามข้อ 46 (3), (4) ของผู้มอบอ านาจ      
ไปแสดงด้วย ทั งนี  หากมีค่าน  าประปา ค่าธรรมเนียม และหนี สินอ่ืนๆ ที่ค้างช าระ ผู้ใช้น  าประปาจะต้องช าระให้เสร็จสิ น
ก่อนขอยกเลิกการใช้น  าประปาและขอถอนเงินค่าประกันการใช้น  าประปา 
 

ส่วนที่ ๑1 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น  าประปา 

 
 ข้อ ๔2  กรณีที่ผู้ ใช้น  าประปามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ ใช้น  าประปา  เช่น         
เปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู่ส าหรับการติดต่อหรือการแจ้งหนี  จะต้องติดต่อและขอยื่นขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดผู้ใช้น  าประปาพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี  
 (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ใช้น  าประปา จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอใช้น  าประปา จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๓)  หลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล 
 



๑๒ 

 

 

 กรณีผู้ขอใช้น  าประปาที่ เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ      
ธนาคารพาณิชย์ โรงเรียนเอกชน และนิติบุคคลอ่ืนๆ อาจจะท าหนังสือมอบอ านาจตามแบบที่กฎหมายก าหนดให้ผู้อ่ืน  
ไปท าการแทนได ้และจะต้องน าหลักฐานต่อไปนี ไปแสดงด้วย 
 (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจ จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจในการลงนามและของผู้รับมอบอ านาจ จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 (๓)  ส าเนาหนังสือจดทะเบียนก่อตั งห้างฯ / บริษัทฯ จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๔)  ประทับตราห้างฯ / บริษัทฯ (ถ้ามี) 
 (๕)  หลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล 
 

ส่วนที่ ๑2 
ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขของการใช้น  าประปา 

 
 ข้อ ๔3  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น ผู้ใช้น  าประปาต้องอ านวยความสะดวกและยินยอมให้ เจ้าหน้าที่การประปา
ของการประปาเทศบาลต าบลขุย  หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากการประปาเทศบาลต าบลขุย  ซึ่งมีหน้าที่     
เข้าไปในที่ดิน อาคาร หรือบริเวณสถานที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ใช้น  าประปา เพ่ือตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมมาตรวัด
น  าประปา หรือท่ออุปกรณ์ในการส่งน  าประปาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง พร้อมทั งให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานดังกล่าว ตามควรแก่กรณี 
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การประปาของการประปาเทศบาลต าบลขุยตามวรรคแรก ผู้ใช้น  าประปาจะขอดู
บัตรประจ าตัวพนักงานหรือหลักฐานเอกสารจากบุคคลผู้เข้าไปในเขตสถานที่ของผู้ใช้น  าประปาตามวรรคแรกได้ 
 
 ข้อ 44  ห้ามผู้ใช้น  าประปาสูบน  าประปาโดยตรงจากท่อน  าประปา เว้นแต่การประปาเทศบาลต าบลขุย
พิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็น 
 กรณีที่ผู้ใช้น  าประปาประสงค์จะใช้น  าประปาจากแหล่งอ่ืน  เช่น น  าฝน น  าบ่อบาดาล ฯลฯ ผู้ใช้น  าประปา
จะต้องต่อท่อแยกไว้ต่างหากจากท่อจ่ายน  าประปาของการประปาเทศบาลต าบลขุยและท่อน  าประปาภายใน 
 หากผู้ใช้น  าประปาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในวรรคแรกและวรรคสอง การประปาเทศบาลต าบลขุย       
มีสิทธิ์งดจ่ายน  าประปา และผู้ใช้น  าประปาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่ก าหนด 
 
 ข้อ 4๕  การติดตั งท่อและอุปกรณ์ภายในของผู้ใช้น  าประปาเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น  าประปาและจะต้องใช้ท่อ
และอุปกรณ์ภายในที่ได้มาตรฐานตามที่การประปาเทศบาลต าบลขุยก าหนดเท่านั น   ส่วนอุปกรณ์เครื่องกั นน  าประปา
ภายนอกมาตรวัดน  าประปารวมทั งมาตรวัดน  าประปา เมื่อได้ท าการติดตั งไว้แล้วเป็นทรัพย์สินของการประปาเทศบาล
ต าบลขุย 
 การประปาเทศบาลต าบลขุยสงวนสิทธิ์ในการด าเนินการเกี่ยวกับท่อและอุปกรณ์ดังกล่าวที่ติดตั งไว้แล้ว      
โดยผู้ใช้น  าประปาไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆ ทั งสิ น 
 
 ข้อ 46  ผู้ใช้น  าประปาจะน าน  าประปาไปจ าหน่ายต่อมิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากการประปาเทศบาล
ต าบลขุยเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 ข้อ 47  ถ้าผู้ใช้น  าประปาพบว่าท่อส่งน  าประปา ท่อน  าประปา และอุปกรณ์ประปาหรือมาตรวัดน  าประปา    
ที่อยู่ภายในอาณาเขต หรือสถานที่ของผู้ใช้น  าประปาเกิดช ารุดเสียหาย มีน  าประปารั่วไหลภายนอกตัวมาตรวัด
น  าประปาหรือเกิดความคลาดเคลื่อน ผู้ใช้น  าประปาต้องรีบแจ้งให้การประปาเทศบาลต าบลขุยทราบทันที 
 



๑๓ 

 

 

 ข้อ 48  การประปาเทศบาลต าบลขุยสงวนสิทธิ์ในการติดตั งประปาใหม่ หรืองดจ่ายน  าประปาหากตรวจ
พบว่า ผู้ใช้น  าประปาไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี และข้อสัญญาการใช้น  าประปาท้ายเทศบัญญัตินี  
 
 ข้อ 49  กรณีการประปาเทศบาลต าบลขุยได้ด าเนินการตามค าร้องขอใช้น  าประปาหรือถ้อยค าของผู้ใช้
น  าประปาแล้ว หากมีการคัดค้านหรือโต้แย้งในเรื่องสิทธิ์ใดๆ  เกี่ยวกับการจัดส่งและจ าหน่ายน  าประปาให้กับผู้ใช้
น  าประปาภายหลัง ผู้ใช้น  าประปาต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ นต่อการประปาเทศบาลต าบลขุย      
และตามที่ผู้คัดค้านเรียกร้อง 
 
 ข้อ 50  การประปาเทศบาลต าบลขุยขอสงวนสิทธิ์ไม่ติดตั งมาตรวัดน  าประปาให้กับผู้ขอใช้น  าประปาใน 
กรณีดังต่อไปนี  
 (๑)  ไม่ด าเนินการติดตั งท่อภายในไว้ให้เชื่อมต่อกับตัวมาตรวัดน  าประปา 
 (๒)  จุดติดตั งมาตรวัดน  าประปาอยู่ในสถานที่ซ่ึงไม่สามารถจดบันทึกหน่วยวัดน  าประปาได้โดยสะดวก 
 (๓)  มีเครื่องสูบน  าประปาต่อกับท่อประปาเทศบาลโดยตรง 
 
 ข้อ ๕1  ผู้ใช้น  าประปาต้องไม่ท าการดัดแปลง โยกย้าย แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงย้ายสถานที่มาตรวัด
น  าประปา เครื่องกั นน  าประปาและอุปกรณ์ในการติดตั งมาตรวัดน  าประปา หรือต่อเพ่ิมเติม หรือกระท าการอ่ืนใดอันเป็น
อุปสรรคแก่การอ่านตัวเลขในมาตรวัดน  าประปา การบ ารุงรักษามาตรวัดน  าประปา ประตูน  าประปาหรือเครื่องกั น
น  าประปาและท่อภายนอกหรือท าให้เกิดความเสียหายแก่มาตรวัดน  าประปาหรืออุปกรณ์ต่างๆ  โดยไม่ได้ท าความตกลง
กับการประปาเทศบาลต าบลขุย 
 
 ข้อ ๕2  ผู้ใช้น  าประปาจะต้องไม่ท าการปลูกสร้าง ต่อเติมโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ปลูกต้นไม้        
หรือกระท าการใดๆ อันอาจเกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบการส่งน  าประปา การบ ารุงรักษามาตรวัดน  าประปา 
ตลอดจนท่อและอุปกรณ ์เว้นแต่จะได้ท าความตกลงกับการประปาเทศบาลต าบลขุย 
 หากผู้ ใช้น  าประปากระท าตามวรรคแรก  โดยมิได้ท าความตกลงกับการประปาเทศบาลต าบลขุย             
ผู้ใช้น  าประปายินยอมให้ท าการรื อถอนมาตรวัดน  าประปา ท่อน  าประปาและอุปกรณ์ หรือกระท าการใดๆ ได้ตามควรแก่
กรณีโดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย และผู้ใช้น  าประปายินยอมเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั น 
 
 ข้อ ๕3  กรณีที่บ้านหรืออาคารของผู้ใช้น  าประปาเกิดเพลิงไหม้เสียหาย  การประปาเทศบาลต าบลขุย     
สงวนสิทธิ์ที่จะงดจ่ายน  าประปาได้ตามสภาพและความเหมาะสม 
 
 ข้อ 54  กรณีที่มีเหตุขัดข้องด้านวิชาการหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ หรือเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ส่วนรวม การประปาเทศบาลต าบลขุยขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือจ ากัดการส่งและจ าหน่ายน  าประปา
ทั งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดตามความเหมาะสมต่อเหตุการณ์ 
 
 ข้อ 55  ในกรณีเกิดภัยพิบัติ นายกเทศมนตรีต าบลขุยอาจสั่งการลดหย่อนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามความ  
ในเทศบัญญัตินี ได้เป็นกรณีๆ ไป  
 

ข้อ 56  ผู้ใช้น  าประปาผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี  หรือข้อสัญญาการใช้น  าประปา         
ข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าตักเตือนของเจ้าหน้าที่การประปาของการประปาเทศบาลต าบลขุย ซึ่งแนะน า
โดยชอบตามเทศบัญญัตินี  ผู้ใช้น  าประปาอาจถูกงดการใช้น  าประปาได้และหากการฝ่าฝืนนั น มีผลท าให้เกิดการเสียหาย
แก่การประปาเทศบาลต าบลขุย ผู้ใช้น  าประปาจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
 



๑๔ 

 

 

หมวด ๓ 
การยกเว้น การลดค่าน  าประปา 

 
 ข้อ 57  ส าหรับผู้ที่บริจาคที่ดินในการก่อสร้างระบบประปา ซึ่งเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครอง 

ได้แก่ น.ส.3 , น.ส.3 ก. , โฉนดที่ดิน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าใช้น  าประปาเดือนละไม่เกิน 30 หน่วย      
(ลูกบาศก์เมตร) ส่วนที่เกินจากการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าน  าประปาให้ช าระเงินค่าน  าประปาเป็นรายเดือนตามอัตรา        
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  

 
ข้อ 58  ส าหรับผู้ที่บริจาคที่ดินในการก่อสร้างระบบประปา ซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครอง 

ได้แก่ ที่กันเขตหมู่บ้าน ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร หรือที่ดินที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน ให้ได้รับการยกเว้น     
ไม่ต้องเสียค่าใช้น  าประปาเดือนละไม่เกิน 20 หน่วย (ลูกบาศก์เมตร) ส่วนที่เกินจากการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าน  าประปา
ให้ช าระเงินค่าน  าประปาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  
 

หมวด  ๔ 
บทก าหนดโทษ ค่าปรับ 

 
ข้อ 59  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การประปาเทศบาลของการประปาต าบลขุย ซึ่งปฏิบัติ

หน้าที่ตามเทศบัญญัตินี  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 
 ข้อ 60  ผู้ ใดละเมิดการใช้น  าประปา  เช่น เชื่อมต่อท่อส่งน  าประปาหรือเชื่ อมต่อท่อจ่ายน  าประปา            
หรือใช้น  าประปาไม่ผ่านมาตรวัดน  าประปา การลักใช้น  าประปา ตลอดจนการกระท าใดๆ โดยการแก้ไขมาตรวัด
น  าประปาให้แสดงผลน้อยกว่าความจริง เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายเท่ากับเป็นการลักทรัพย์และท าให้เสียทรัพย์ของ
การประปาเทศบาลต าบลขุย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์ถูกด าเนินคดีตามกฎหมายทั งทางแพ่ง และทางอาญา 
 
 ข้อ 61  บรรดามาตรวัดน  า เครื่องกั นน  า ท่อส่งน  า ท่อภายนอก อุปกรณ์ประปาฯ ถือเป็นทรัพย์สินของการ
ประปาเทศบาลต าบลขุย ผู้ใดหรือสัตว์เลี ยงของผู้ใดหรือยานพาหนะของผู้ใดกระท าการอันก่อให้เกิดความเสียหาย     
ต่อทรัพย์สินของการประปาเทศบาลต าบลขุย จะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุงให้กลับคืนสภาพเดิม    
โดยพลัน หรือชดใช้ค่าเสียที่เกิดขึ นทั งหมดเต็มจ านวน 
 ทั งนี  การประปาเทศบาลต าบลขุยจะท าการประเมินราคาความเสียหายที่เกิดขึ นและแจ้งให้ผู้กระท าการหรือ
เจ้าของสัตว์เลี ยงที่กระท าการหรือเจ้าของยานพาหนะที่กระท าการตามวรรคหนึ่งทราบ เพ่ือด าเนินการการแก้ไข  
ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นโดยเร่งด่วน เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารกิจการประปาเทศบาล
โดยรวม 
  

ข้อ 62  ให้นายกเทศมนตรีต าบลขุยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี  และให้มีอ านาจในการ  
ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี  

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 

หมวด  5 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 63  บรรดาแบบค าร้องและเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการด าเนินกิจการประปาเทศบาลต าบลขุย           
ให้เป็นไปตามแบบพิมพ์ที่กองช่างก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี  

 
ข้อ 64  ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งของเทศบัญญัตินี ได้เป็นครั งคราว       

จะท าการยกเว้นได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลขุยแล้ว 
 
         ประกาศ ณ  วันที่         เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕63 
 
 
        ลงชื่อ        
        (นายสมพงษ์   นกแก้ว) 
                                         นายกเทศมนตรีต าบลขุย 
 

เห็นชอบ 
 
 

ลงชื่อ         
           (นายเสกสรร   กลิ่นพูน) 
นายอ าเภอล าทะเมนชัย ปฏิบัติราชการแทน 
       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๖ 

 

 

อัตราค่าใช้น  าประปา ค่าธรรมเนียม ค่าประกันการใช้น  าประปา ราคามาตรวัดน  าประปา 
ค่าบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

แนบท้ายเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลขุย 
เร่ือง การบริหารกิจการประปาของเทศบาล พ.ศ. ๒๕63 

 
ข้อ 1  อัตราค่าน  าประปาของผู้ใช้น  าประปา   คิดอัตราค่าน  าประปาแยกประเภทดังนี  

1.1  อัตราค่าน  าประปาผิวดิน   
 

ช่วงการใช้น  า  
(ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 

อัตราค่าน  าประปา 
 (บาท) 

๐.01-2๐ 6 
2๑-4๐ 7 
4๑-6๐ 8 

60.01  ขึ นไป 9 
 

หมายเหตุ   ราคานี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

1.2  อัตราค่าน  าประปาบาดาล    
 

ช่วงการใช้น  า 
(ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 

อัตราค่าน  าประปา 
 (บาท) 

 0.0๑-50   5 

ตั งแต่ 50.01  ขึ นไป 6 
 

หมายเหตุ   ราคานี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

ข้อ 2  อัตราค่าจ าหน่ายมาตรวัดน  าประปา   ซึ่งจ าแนกตามขนาดมาตรวัดน  าประปา 
 

 

อัตราจ าหน่ายมาตรวัดน  าประปา 
 

ขนาดมาตรวัดน  าประปา (นิ ว) อัตราค่ามาตรวัดน  า (บาท/เครื่อง) 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1/2 นิ ว 750 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  3/4 นิ ว 1,500 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 นิ ว  3,500 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 1/2 นิ ว 7,500 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  2 นิ ว 14,500 
 

หมายเหตุ  ราคานี ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 
 
 



๑๗ 

 

 

ข้อ 3  อัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันการใช้น  า   
3.1  อัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันการใช้น  าของผู้ใช้น  าประปาในเขตเทศบาลต าบลขุย   

โดยผู้ขอใช้น  าประปา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน/ทะเบียนบ้านชั่วคราวฯ ตั งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลขุย 
 

 

เงินประกันการใช้น  าตามขนาดมาตรวัดน  า 
 

ขนาดมาตรวัดน  าประปา (นิ ว) 
ค่าธรรมเนียมประกัน
การติดตั งประปาถาวร 

(บาท) 

ค่าธรรมเนียมประกันการ
ติดตั งประปาชั่วคราว 

(บาท) 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1/2 นิ ว 250 

2,500 มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  3/4 นิ ว 500 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 นิ ว  2,500 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 1/2 นิ ว 5,000 
ไม่อนุญาตให้ใช้ 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  2 นิ ว 10,000 
 

หมายเหตุ  ให้ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าประกันการใช้น  าประปา ส าหรับสถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ บ้านพักของ 
ทางราชการและรัฐวิสาหกิจ วัด และสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ  ท่ีได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว   

 
3.2  อัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันการใช้น  าของผู้ใช้น  าประปานอกเขตเทศบาลต าบลขุย    

โดยผู้ขอใช้น  าประปา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน/ทะเบียนบ้านชั่วคราวฯ ตั งอยู่นอกเขตเทศบาลต าบลขุย  
 

 

เงินประกันการใช้น  าตามขนาดมาตรวัดน  า 
 

ขนาดมาตรวัดน  าประปา (นิ ว) 
ค่าธรรมเนียมประกันการติดตั งประปาชั่วคราว 

(บาท) 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1/2 นิ ว 

5,000 มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  3/4 นิ ว 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 นิ ว  

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 1/2 นิ ว 
ไม่อนุญาตให้ใช้ 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  2 นิ ว 
 

หมายเหตุ  ให้ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าประกันการใช้น  าประปา ส าหรบัสถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ บ้านพักของ 
           ทางราชการและรัฐวิสาหกิจ วัด และสถานท่ีประกอบพิธทีางศาสนาต่างๆ ทีไ่ด้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว   

 



๑๘ 

 

 

ข้อ 4  ค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน  า/ค่าบริการ  คิดตามขนาดของมาตรวัดน  า  ดังนี  
 

ขนาดมาตรวัดน  าประปา  (นิ ว) เดือนละ (บาท) หมายเหตุ 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1/2 นิ ว 20  

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  3/4 นิ ว 40  

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 นิ ว  70  

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 1/2 นิ ว 100  

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  2 นิ ว ๕00  
 

หมายเหตุ   ราคานี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

ข้อ 5  อัตราค่าธรรมเนียมขุดถนน/รางระบายน  าและซ่อมแซมถนน/รางระบายน  า (นอกเหนือ 
จากค่าธรรมเนียมและค่าแรงติดตั งมาตรวัดน  าประปา)    

 

ชนิด ตารางเมตรละ  (บาท) 

ถนนลูกรัง-หินคลุก 200 

ถนนแอสฟัลท์ (ลาดยาง) 500 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 700 

รางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 
 

หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมขดุและซ่อมแซม ต่าง ๆ ให้เก็บน าส่งคลังเทศบาล 
 
 
ข้อ 6  อัตราค่าธรรมเนียมขอใช้น  าประปา  

 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 

ค่าธรรมเนียมอนุญาตการใช้น  า 100 

ค่าส ารวจ 100 

ค่าตรวจ 100 

ค่าเบ็ดเตล็ด 100 
 

หมายเหตุ    - ค่าส ารวจ  ค่าตรวจ  ค่าเบด็เตลด็  เฉพาะกรณีที่ขอใช้น  าประปาใหม่เนื่องจากการยกเลิกการใช้น  า 
    ประปาช่ัวคราวในอาคารเดิม  ตอ้งช าระค่าแรงและค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ก าหนด  ในข้อ 13 ด้วย 

- ราคานี ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 
 



๑๙ 

 

 

ข้อ 7  อัตราค่าธรรมเนียมจ่ายน  าประปา (กรณีถูกงดจ่ายน  าประปา)  คิดตามขนาดของมาตรวัดน  าประปา  
 

 

อัตราค่าธรรมเนียมจ่ายน  าประปา 
 

ขนาดมาตรวัดน  าประปา (นิ ว) อัตราค่ามาตรวัดน  า (บาท/เครื่อง) 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1/2 นิ ว 250 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  3/4 นิ ว 400 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 นิ ว  600 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 1/2 นิ ว 800 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  2 นิ ว 1,000 

 

หมายเหตุ   ราคานี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

ข้อ 8  อัตราค่าธรรมเนียมฝากมาตรวัดน  าประปา  คิดตามขนาดของมาตรวัดน  าประปา  
 

อัตราค่าธรรมเนียมฝากมาตรวัดน  าประปา 

ขนาดมาตรวัดน  าประปา  (นิ ว) 
ค่าธรรมเนียมฝาก 
มาตรวัดน  าประปา 

ปีละ (บาท) 

ค่าธรรมเนียมบรรจบ 
มาตรวัดน  าประปา 

 (บาท) 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1/2 นิ ว 300 100 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  3/4 นิ ว 400 100 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 นิ ว  500 150 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 1/2 นิ ว 750 200 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  2 นิ ว 1,000 400 
 

หมายเหตุ   ราคานี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

ข้อ 9  อัตราค่าธรรมเนียมในการขอโอนสิทธิ์ในการใช้น  าประปา     
 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการขอโอนสิทธิ์ในการใช้น  าประปา 
 

ขนาดมาตรวัดน  าประปา (นิ ว) อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/เครื่อง) 

มาตรวัดน  าทุกขนาดที่การประปาจ าหน่าย 250 
 
 

หมายเหตุ  - ยกเว้นกรณีโอนสิทธิในการใช้น  าประปาให้แก่ทายาทหรือผู้สืบสันดานโดยชอบธรรม 
- ราคานี ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 



๒๐ 

 

 

ข้อ 10  อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบมาตรวัดวัดน  าประปา  คิดตามขนาดของมาตรวัดน  าประปา  
 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบมาตรวัดวัดน  าประปา 
 

ขนาดมาตรวัดน  าประปา (นิ ว) ค่าตรวจสอบ (บาท/เครื่อง) 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1/2 นิ ว 250 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  3/4 นิ ว 400 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 นิ ว  600 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 1/2 นิ ว 800 

มาตรวัดน  าเส้นผ่าศูนย์กลาง  2 นิ ว 1,000 

 

หมายเหตุ   ราคานี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

 ข้อ 11  อัตราค่าธรรมเนียมในการขอย้ายจุดติดตั งมาตรวัดน  าประปา 
     

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 

ค่าส ารวจ 100 

ค่าตรวจ 100 

ค่าเบ็ดเตล็ด 100 
 

หมายเหตุ     - ค่าส ารวจ  ค่าตรวจ  ค่าเบ็ดเตล็ด  *เฉพาะกรณีที่ขอย้ายสถานท่ีตดิตั งมาตรวัดน  าประปา 
   ซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกัน  ต้องช าระค่าแรงและค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ก าหนด  ในข้อ 13 ด้วย 
                 - การขอย้ายสถานที่ใช้น  าประปาจากบ้านหลังเดิมไปยังบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นคนละหมายเลขทะเบียนบ้าน 

 ไม่สามารถกระท าได ้
-  ราคานี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
-  

ข้อ 12  อัตราค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น  าประปา     
 

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น  าประปา 
 

ขนาดมาตรวัดน  าประปา (นิ ว) อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/เครื่อง) 

มาตรวัดน  าทุกขนาดที่การประปาจ าหน่าย 250 
 

หมายเหตุ   - ราคานี ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม 



๒๑ 

 

 

 ข้อ 13  อัตราค่าแรงติดตั งประปา  
 

รายการ 
อัตราค่าแรง 

 (บาท) 

13.1  ค่าแรงบรรจบเฉพาะมาตรวัดน  าประปา 250 

13.2  ค่าแรงบรรจบเฉพาะมาตรวัดน  าประปาและงานประกอบติดตั ง 400 

13.3 ค่าแรงขุดดินธรรมดาความยาวไม่เกิน 10 เมตร และงานในข้อ 13.2 
ส่วนที่เกิน 10 เมตร  คิดตามความยาวที่เพ่ิมเมตรละ  

600 
40 

13.4  ค่าแรงขุดดินธรรมดาข้ามถนนจากท่อจ่ายน  าประปาไปยังสถานที่ติดตั ง
มาตรวัดน  าประปา ความยาวไม่เกิน 10 เมตร และงานในข้อ 13.2  
ส่วนที่เกิน 10 เมตร  คิดตามความยาวที่เพ่ิมเมตรละ 

1,000 
 

50 

13.5  ค่าแรงขุดดินธรรมดาเพ่ือขยายแนวท่อ ความยาวไม่เกิน 10 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อไม่เกิน 2 นิ ว และงานในข้อ 13.2  
ส่วนที่เกิน 10 เมตร  คิดตามความยาวที่เพ่ิมเมตรละ 

1,250 
 

70 

13.6  ค่าแรงขุดถนนลาดยาง  ข้ามถนนจากท่อจ่ายน  าประปาไปยังสถานที่
ติดตั งมาตรวัดน  าประปา ความยาวไม่เกิน 10 เมตร และงานในข้อ 13.2  
ส่วนที่เกิน 10 เมตร  คิดตามความยาวที่เพ่ิมเมตรละ 

2,500 
 

70 

13.7  ค่าแรงขุดเจาะสกัด/ตัดถนนคอนกรีตหรือรางระบาย  เมตรละ 1,000 

13.8  ค่าแรงขุดดินธรรมดาเฉพาะวางท่อจ่ายน  า (ไม่รวมค่าท่อและอุปกรณ์) 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อมากกว่า 2 นิ ว แต่ไม่เกิน 3 นิ ว  เมตรละ 

150 

13.9  ค่าแรงขุดดินธรรมดาเฉพาะวางท่อจ่ายน  า (ไม่รวมค่าท่อและอุปกรณ์) 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อมากกว่า 2 นิ ว แต่ไม่เกิน 3 นิ ว  เมตรละ 

150 

13.10  ค่าแรงนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น ตามความป็นจริง 
 

หมายเหตุ   ราคานี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

ข้อ 14  อัตราค่าเสียหาย  
 

รายการ 
อัตราค่าเสียหาย 

 (บาท) 

14.1  ถอดมาตรวัดน  าประปาโดยจงใจ  มีเจตนาที่จะลักใช้น  าประปา 
* นอกจากช้าระค่าเสียหายแล้วยังต้องช้าระค่าน ้าสูญเสีย ตามข้อ 14.4 ด้วย 

1,500 
 

14.2  ย้ายมาตรวัดน  าประปาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการประปา 
* นอกจากช้าระค่าเสียหายแล้วยังต้องช้าระค่าน ้าสูญเสีย ตามข้อ 14.4 ด้วย 

2,500 
 

14.3  ท าการแก้ไข  ดัดแปลง  เชื่อมต่อท่อส่งน  าประปาโดยไม่ผ่านมาตรวัด
น  าประปาโดยไม่ได้ท าการตกลงกับกองช่างเทศบาลต าบลขุยก่อน  หาก
เจ้าหน้าที่ตรวจพบ  จะต้องถูกด าเนินคดีหรือคิดเงินค่าเสียหายตามขนาดของ
ท่อประปาหรือรูเจาะ ดังนี  

 
 
 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1/2 นิ ว 1,500 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 1/2 นิ ว  แต่ไม่เกิน 3/4 นิ ว 2,500 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 3/4 นิ ว  แต่ไม่เกิน 1 นิ ว 3,500 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 1 นิ ว  แต่ไม่เกิน 1 1/2 นิ ว 4,500 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 1 1/2 นิ ว  แต่ไม่เกิน 2 นิ ว 5,500 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 2 นิ ว  แต่ไม่เกิน 2 1/2 นิ ว 6,500 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 2 1/2 นิ ว  แต่ไม่เกิน 3 นิ ว 7,500 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 3 นิ ว  แต่ไม่เกิน 4 นิ ว 8,500 

* นอกจากช้าระค่าเสียหายแล้วยังต้องช้าระค่าน ้าสูญเสีย ตามข้อ 14.4 ด้วย  

รายการ 
อัตราน  าสูญเสีย 

(ลบ.ม./วัน) 

14.4  ค่าน  าสูญเสีย  คิดค านวณน  าที่ได้สูญเสียไปตามระยะเวลาที่มีการลักใช้
น  าประปาหรือน  ารั่วไหลไปในราคาที่การประปาจ าหน่าย  *ตามข้อ 1.1 โดย
คิดจากขนาดของท่อที่แยกจากท่อส่งน  าประปาหรือขนาดของรูที่เจาะ  ดังนี  

 
 
 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1/2 นิ ว 12 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 1/2 นิ ว  แต่ไม่เกิน 3/4 นิ ว 24 

 



๒๓ 

 

 

 
 

รายการ 
อัตราน  าสูญเสีย 

(ลบ.ม./วัน) 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 3/4 นิ ว  แต่ไม่เกิน 1 นิ ว 54 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 1 นิ ว  แต่ไม่เกิน 1 1/2 นิ ว 96 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 1 1/2 นิ ว  แต่ไม่เกิน 2 นิ ว 150 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 2 นิ ว  แต่ไม่เกิน 2 1/2 นิ ว 216 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 2 1/2 นิ ว  แต่ไม่เกิน 3 นิ ว 384 

-  ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 3 นิ ว  แต่ไม่เกิน 4 นิ ว 864 
 

หมายเหตุ   ราคานี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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  แบบค าขอใช้น  าประปา 
                                                             

การติดตั งประปาถาวร   การติดตั งประปาช่ัวคราว          ฝากมาตรวัดน  าประปา       
ตรวจสอบมาตรวัดน  าฯ               ขอเปลี่ยนขนาดมาตรวดัน  าฯ        ขอย้ายจุดตดิตั งมาตรวัดน  าฯ  
ขอโอนสิทธิ์ในการใช้น  าฯ              ขอยกเลิกการใช้น  าประปา               ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ 
ขอใช้น  าฯ กรณีถูกงดใช้น  า            อื่น ๆ.................................................................................................................. 
 

                      เขียนที…่…………..……………..……………………………….…………… 
วันท่ี…………….………เดือน……………………………………..พ.ศ.…………….                                     

ข้าพเจ้า………………..…………………………………….……………อายุ………………..………..…...ปี        เจ้าของบ้าน       ผู้รับมอบอ านาจ 

เลขท่ีบัตรประชาชน ---- วันหมดอายุ………..…………..……
อยู่บ้านเลขที…่………..…..…..……หมูท่ี…่………......ถนน…………………………….……...ต าบล……..………………..…………….อ าเภอ…………………….……..…..…………
จังหวัด………………….………………….รหสัไปรษณีย์…………..……….……..…..อาชีพ…………………………..……………………………………………………………..………………
สถานท่ีท างาน……………..………………………………………………………….…………………………….….……..………………………….โทรศัพท…์………………………………………
โทรศัพท์เคลื่อนที่................................................................E-mail……………………………………………………………………………………………………………………… 

มีความประสงค์จะด าเนินการ............…………...................................................................................................................
ส าหรับบา้นเลขท่ี…………..……................หรือเอกสารสิทธ์ิที่ดิน......................หมู่ที…่…..….…ถนน……………..……………………
ต าบล……………………………….อ าเภอ……………….………………..……จังหวัด……………….…...………….สถานท่ีใกล้เคียง………………………….………………โดยมีการ
ต่อท่อภายในขนาด ………….…นิ ว  และมีก๊อกน  าขนาด …….…..….นิ ว จ านวน……..…….…จุด   

ในการด าเนินการตามตามข้อ………….....  ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า  จะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าต่าง ๆ  เกี่ยวกับการ
ใช้น  าประปาจากการประปาเทศบาลต าบลขุย  ดังนี               

ค่าแรงติดตั งประปา...................................................................................................... เป็นเงิน…………….………..………………….บาท 
ค่าธรรมเนียมอนุญาตการใช้น  า             เป็นเงิน…………….………..………………….บาท 
ค่าประสานท่อประปาจากท่อจ่ายน  าของการประปา   เป็นเงิน…………….………..………………….บาท 
ค่ามาตรวัดน  า   …………….นิ ว  พร้อมอุปกรณ์ ( ราคาตามท้องตลาด )    เป็นเงิน…………….………..………………….บาท 
เงินประกันการใช้น  า   ( คิดตามขนาดมาตรวัดน  าและประเภทของอาคาร ) เป็นเงิน…………….………..………………….บาท 
อื่น ๆ........................................................................................................................ เป็นเงิน…………….………..………………….บาท 
 

 (ลงช่ือ)………………….………………………ผู้ใช้น  าประปา 
                                                               (………………………………….………) 
 
หมายเหตุ  ต้องขอใช้น  าโดยได้รับอนุมัติให้ใช้น  าจากนายกเทศมนตรหีรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมายพิจารณา  พร้อมทั งช าระ
ค่าธรรมเนียมที่เกีย่วข้องทั งหมดก่อน  การประปาเทศบาลต าบลขุยจึงจะท าการตดิตั งประปาและส่งจา่ยน  าประปาให้ใช้     
                           
 
 
เรียน   นายกเทศมนตรตี าบลขุย 

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
ลงช่ือ.......................................................... 
         (                                   ) 
               ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

 
เรียน   นายกเทศมนตรตี าบลขุย 

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
ลงช่ือ.......................................................... 
       (                                      ) 
              ปลัดเทศบาลต าบลขุย 
 

 
         อนุมัติ             ไม่อนุมัติ 
 
 
 
ลงช่ือ.......................................................... 
         (                                    ) 
              นายกเทศมนตรีต าบลขุย 
 

 
เลขรับที ่                /                     . 
วันท่ี           /                 /             . 
ลงช่ือ                                           ผู้รับค าขอ 
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สัญญาเลขท่ี................................... 
ผู้ใช้น  าประปาเลขที่................................... 

สัญญาการใช้น  าประปา 
 สัญญาฉบับนี ท าขึ น ณ. ..........................................................................เลขที่.....................หมู่ที่.......................
ถนน................................ต าบล....................................อ าเภอ......................................จังหวัด...... .....................................
เมื่อวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ...............ระหวา่งเทศบาลต าบลขุย  โดย................................................... 
ซึ่งต่อไปนี ในสัญญาเรียกว่า “การประปาเทศบาลต าบลขุย” กับ.......................................................................... ฝ่ายหนึ่ง 
เลขที่บัตรประชาชน ................................................................................... วันหมดอาย.ุ.................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.............................................ถนน......... ......................................... 
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต..................................................จังหวดั.... ....................................... 
ซึ่งต่อไปนี ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ใช้น  าประปา” อีกฝ่ายหนึ่ง  ได้ตกลงท าสัญญาการใช้น  าประปา  โดยมีข้อความดังนี  
 
    1.  ผู้ใช้น  าประปาต้องช าระค่าน  าประปาพร้อมค่าบริการทั่วไป ตามอัตราที่ก าหนดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
ได้รับใบแจ้งหนี  
 กรณีที่ผู้ใช้น  าประปาไม่ช าระค่าน  าประปาตั งแต่ 1 งวดการใช้น  าประปาขึ นไป หรือผิดสัญญาในสาระส าคัญ   
กิจการประปาเทศบาลต าบลขุย มีสิทธิ์งดจ่ายน  าประปาและถอดมาตรวัดน  าประปาหรือบอกเลิกสัญญาได้ โดยจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 
    2.  เมื่อถูกงดจ่ายน  าประปาแล้ว แต่การประปาเทศบาลต าบลขุยยังไม่บอกเลิกสัญญา ต่อมาผู้ใช้น  าประปา   
ได้ช าระหนี ค่าน  าประปาทั งหมด ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่การประปาเทศบาลต าบลขุยงดจ่ายน  าประปาแล้ว       
การประปาเทศบาลต าบลขุยจะท าการติดตั งมาตรวัดน  าประปาให้ใช้ตามเดิม โดยผู้ใช้น  าประปาต้องช าระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ตามอัตราที่ก าหนดพร้อมยื่นค าขอใช้น  าประปา (กรณีถูกงดจ่ายน  าประปา) 
 ถ้าผู้ใช้น  าประปาช าระหนี ที่ค้างหมดเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันที่การประปาเทศบาลต าบลขุยงดจ่าย
น  าประปาแล้ว ผู้ใช้น  าประปาจะต้องยื่นค าร้องขอใช้น  าประปาและช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามอัตราที่ก าหนด         
ในการติดตั งประปาเช่นเดียวกับผู้ขอใช้น  าประปารายใหม่ 
 
    3.  ในวันที่ท าสัญญานี  ผู้ใช้น  าประปาได้วางเงินประกันการใช้น  าประปาตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลขุย เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาล พ.ศ. ๒๕63 เมื่อผู้ใช้น  าประปาบอกเลิกสัญญาการใช้
น  าประปาโดยไม่มีหนี ค้างช าระ การประปาเทศบาลต าบลขุยจะคืนเงินประกันการใช้น  าให้ตามท่ีผู้ใช้น  าประปาร้องขอคืน 
 
     4.  ในกรณีมีเหตุจ าเป็น การประปาเทศบาลต าบลขุยทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดจ่ายน  าประปาเป็นการชั่วคราว  
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ เมื่อเห็นว่ามีเหตุอันสมควรหรือเพ่ือระงับความเสียหายใดๆ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า    
แก่ผู้ใช้น  าประปาแต่ประการใด 
 
 



๒๖ 

 

 

     5.  หากผู้ใช้น  าประปาประสงค์จะบอกเลิกสัญญาการใช้น  าประปา ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้การประปาเทศบาล
ต าบลขุยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 
    6.  ภายในสัญญาข้อ 1 หากคู่สัญญาฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใด ข้อหนึ่ง     
อันเป็นสาระส าคัญของสัญญา คู่สัญญามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและหรือเรียกค่าเสียหายได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 
   7.  สัญญานี มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่า (ก) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาหรือ (ข) ผู้ใช้น  า      
โอนสิทธิ์การใช้น  าให้ผู้อ่ืน โดยต้องแจ้งให้การประปาเทศบาลต าบลขุยทราบ และผู้รับโอนได้ลงนามในสัญญาการใช้
น  าประปากับการประปาเทศบาลต าบลขุย แล้ว 
    8.  นอกเหนือจากเงื่อนไขตามสัญญานี แล้ว คู่สัญญาตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ            
และเทศบัญญัติเทศบาลต าบลขุย เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาล พ.ศ. ๒๕63 ของเทศบาลต าบลขุย        
ที่เกี่ยวกับการใช้น  าประปาและเงื่อนไขการใช้น  าประปาที่แนบท้ายสัญญานี  รวมทั งคู่มือการให้บริการการประปา
เทศบาลต าบลขุย ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี และที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ที่ไม่ท าให้การประปาเทศบาลต าบลขุย     
และผู้ใช้น  าประปาเสียประโยชน์ยิ่งไปกว่าสัญญานี  ยกเว้นการปรับอัตราค่าน  าประปา ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และวิธีการจัดเก็บน  าประปา ตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของการประปาเทศบาลต าบลขุย โดยจะประกาศ
ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป และให้ถือว่าประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี  
 เพ่ือเป็นหลักฐานการท าสัญญา คู่สัญญาจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน และต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้ใช้น  าประปา 
                  (.........................................................) 
 

ลงช่ือ..........................................................นายกเทศมนตรีต าบลขุย 
                  (.........................................................) 
 

ลงช่ือ..........................................................พยาน 
                  (.........................................................) 
 

ลงช่ือ..........................................................พยาน 
                  (.........................................................) 
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เงื่อนไขการใช้น  าประปาแนบท้ายสัญญา 
การใช้น  าของการประปาเทศบาลต าบลขุย 

ข้อ 1.  ในเงื่อนไขนี  
“ผู้ใช้น  าประปา” หมายความถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ท าสัญญาการใช้น  าประปาไว้กับเทศบาลต าบลขุย 

หรือผู้ที่เคยยื่นความประสงค์โดยการท าสัญญาขอใช้น  าประปาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการประปาและบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้านไว้ก่อนแล้ว    

“สถานที่ใช้น  าประปา” หมายความถึง  สถานที่ที่การประปาอนุญาตให้ใช้น  าประปาตามเทศบัญญัตินี  
“การติดตั งประปาใหม่” หมายความถึง  การติดตั งประปาส าหรับสถานที่หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั งประปา

มาก่อนหรือที่เคยมีการติดตั งประปาแต่ขอยกเลิกการใช้น  าประปาหรือถูกงดจ่ายน  าประปาเกินระยะเวลาที่การประปา
ก าหนด 
 “การติดตั งประปาถาวร” หมายความถึง  การติดตั งประปา มาตรวัดน  าประปา ส าหรับสถานที่หรืออาคาร   
ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้องภายในเขตเทศบาลต าบลขุย โดยผู้ใช้น  าประปาต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
 “การติดตั งประปาชั่วคราว” หมายความถึง  การติดตั งประปา มาตรวัดน  าประปา ส าหรับที่ดินซึ่งยังไม่มี
อาคารสิ่งปลูกสร้าง สถานที่หรืออาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือขอใช้น  าประปาเพ่ือการก่อสร้างหรือ    
ขอใช้น  าประปาตามสภาพการใช้น  าประปาอ่ืนๆ 

“การงดจ่ายน  า” หมายความถึง  การที่กิจการประปางดจัดส่งหรือจ าหน่ายน  าให้แก่ผู้ใช้น  าประปาจะเป็น
ด้วยลักษณะหรือวิธีการใดก็ตามที่ผู้ใช้น  าประปาจะไม่สามารถใช้น  าได้ต่อไป 

“มาตรวัดน  า” หมายความถึง  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่การประปาได้ติดตั งให้กับผู้ใช้น  าเพ่ือวัดปริมาณการใช้
น  าประปาที่ได้ใช้หรือสิ นเปลืองไป 

“เครื่องกั นน  า” หมายความถึง  ประตูน  าที่ติดตั งหน้ามาตรวัดน  าซึ่งมีไว้ส าหรับปิดและเปิดการส่งจ่าย
น  าประปาแก่ผู้ใช้น  าประปา 

“ท่อส่งน  า” หมายความถึง  ท่อหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ที่การประปาท าการวางผ่านหรือดันลอดทาง
สาธารณประโยชน์ หรือสถานที่ใดๆ เพ่ือการส่งน  าประปาให้แก่ผู้ใช้น  าประปา 

 “ท่อภายใน” หมายความถึง  ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน  าเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น  าหรืออาคารของผู้ใช้
น  าประปา 

“ท่อภายนอก” หมายความถึง  ท่อที่ต่อจากท่อจ่ายน  าของการประปาไปเชื่อมกับมาตรวัดน  า   
 “อุปกรณ์ประปา” หมายความถึง  สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการส่งน  าประปาหรือจ าหน่ายน  าประปา
ให้แก่ผู้ใช้น  าประปา 

 “จุดติดตั งมาตรวัดน  า” หมายความถึง  สถานที่ที่ถูกก าหนดเป็นที่ตั งมาตรวัดน  าและเครื่องกั นน  าเพ่ือให้มี
การอ่านมาตรวัดน  าได้อย่างสะดวก    

“ค่าประกันการใช้น  า” หมายความถึง  เงินประกันที่การประปาเรียกเก็บจากผู้ใช้น  าประปาตามขนาด    
มาตรวัดน  าเพ่ือเป็นหลักประกันในการช าระค่าน  าประปาแต่ละเดือน หรือประกันความช ารุดเสียหายของมาตรวัดน  า  
หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้น  าประปาของผู้ใช้น  าประปา โดยผู้ใช้น  าประปาหรือทายาทผู้ใช้น  าประปาจะได้รับ    
ค่าประกันคืนเต็มจ านวน เมื่อยกเลิกการใช้น  าและไม่มีหนี ค้างช าระค่าน  าประปา เว้นแต่ผู้ใช้น  าประปาประเภท
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การอืน่ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วให้ได้รับยกเว้นค่าประกันการใช้น  า 

“ค่าแรงและค่าวัสดุ อุปกรณ์ ” หมายความถึง  ค่าแรงงาน ค่ามาตรวัดน  าประปา ค่าท่อประปา              
และค่าอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการติดตั ง นับจากจุดประสานเชื่อมท่อส่งน  าถึงมาตรวัดน  า ซึ่งไม่รวมท่อและอุปกรณ์หลัง
มาตรวัดน  าที่ผู้ใช้น  าประปาต้องด าเนินการเอง  
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“ค่าบริการทั่วไป” หมายความถึง  เงินที่การประปาเรียกเก็บเป็นรายเดือน ตามขนาดมาตรวัดน  าที่ติดตั ง  
เพ่ือน าไปใช้ในการบ ารุงรักษา ซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน  า อุปกรณ์และท่อจ่ายน  าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

“ค่าน  าประปา” หมายความถึง  การก าหนดอัตราค่าน  าขั นต่ าของผู้ใช้น  าประปาคิดบนพื นฐานของความ
จ าเป็นที่ผู้ใช้น  าประปาต้องการใช้น  าประปาในแต่ละเดือนตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้าย เทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลขุย เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาล พ.ศ. ๒๕63 ซึ่งอัตราค่าน  าขั นต่ าอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม 

ข้อ 2.  การติดตั งท่อและอุปกรณ์ภายนอกจากท่อส่งน  าของการประปาเทศบาลต าบลขุยถึงที่ติดตั งมาตรวัด
น  าประปา รวมทั งการติดตั งมาตรวัดน  าประปาและเครื่องกั นน  าประปา  ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ พร้อมทั งการก าหนด
ขนาดของสิ่งของเหล่านั น เป็นสิทธิ์และหน้าที่ของการประปาเทศบาลต าบลขุยโดยเฉพาะ ผู้ใช้น  าประปาหรือผู้หนึ่งผู้ใด
จะกระท าเองโดยพลการมิได้ 

ข้อ 3.  ผู้ใช้น  าประปาจะไม่ท าการ แก้ไข ดัดแปลง หรือท าการอย่างใดอย่างหนึ่งกับมาตรวัดน  าประปา  
เครื่องกั นประปา หรือท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน  าประปาเด็ดขาด 

ข้อ 4.  บรรดาท่ออุปกรณ์ภายในมาตรวัดน  าประปาเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น  าประปา ส่วนอุปกรณ์เครื่องกั น
น  าประปาภายนอกมาตรวัดน  ารวมทั งมาตรวัดน  าประปา เมื่อได้ท าการติดตั งไว้ แล้วเป็นทรัพย์สินของการประปา
เทศบาลต าบลขุย 

ข้อ 5.  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น ผู้ใช้น  าประปาต้องอ านวยความสะดวกและยินยอมให้เจ้าหน้าที่การประปา   
ของการประปาเทศบาลต าบลขุย หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากการประปาเทศบาลต าบลขุย ซึ่งมีหน้าที่เข้าไป
ในที่ดิน อาคาร หรือบริเวณสถานที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ใช้น  าประปา  เพ่ือตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมมาตรวัด
น  าประปา หรือท่ออุปกรณ์ในการส่งน  าประปาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง พร้อมทั งให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานดังกล่าว ตามควรแก่กรณี 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การประปาของการประปาเทศบาลต าบลขุย ตามวรรคแรก ผู้ใช้น  าประปา      
จะขอดูบัตรประจ าตัวพนักงานหรือหลักฐานเอกสารจากบุคคลผู้เข้าไปในเขตสถานที่ของผู้ใช้น  าประปาตามวรรคแรกได้ 

ข้อ 6.  ในกรณีที่ปรากฏว่ามาตรวัดน  าประปาเกิดแตก ขาด ช ารุดเสียหายหรือสูญหายไปไม่ว่าจะเกิดขึ น
เพราะจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ใดก็ตาม ผู้ใช้น  าประปาจะต้องแจ้งให้การประปาเทศบาลต าบลขุยทราบโดยเร็ว
ที่สุดเพ่ือซ่อมแซม แก้ไข ถ้าปรากฏว่าความช ารุดเสียหายหรือสูญหาย  เกิดจากการกระท าของผู้ใช้น  าประปาเอง        
ผู้ใช้น  าประปาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายรวมทั งการขาดประโยชน์อันอาจเกิดแก่การประปาเทศบาลต าบลขุย   

ข้อ 7.  จ านวนน  าประปาที่ได้ใช้หรือสูญเสียสิ นเปลืองไปเกิดขึ นภายในมาตรวัดน  าประปาเข้าไป ไม่ว่าจะเป็น
เพราะท่อช ารุดหรือด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้น  าประปายินยอมช าระค่าน  าประปาตามจ านวนที่ได้ใช้หรือสูญเสียสิ นเปลืองไป
ตามตัวเลขท่ีอ่านไดห้รือค านวณได้จากมาตรวัดน  าประปา 

ข้อ 8.  กรณีที่มาตรวัดน  าประปาช ารุดเสียหายหรือมีเหตุอ่ืนใด อันไม่สามารถท าให้ทราบจ านวนน  าประปา   
ที่ได้ใช้หรือสูญเสียไปตามความเป็นจริงได้ ผู้ใช้น  าประปายินยอมให้คิดจ านวนน  าประปาตามที่ได้ใช้หรือสูญเสียไปโดยใช้
อัตราเฉลี่ย โดยให้น าปริมาณหน่วยน  าประปาแต่ละรอบเดือนที่ได้น ามาคิดค านวณเงินค่าน  าประปาจากผู้ใช้น  าประปา
รายนั นย้อนหลังไปสามเดือนนับแต่เดือนสุดท้ายก่อนทราบเหตุมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนเดือน  โดยผลลัพธ์ที่ได้ให้
ปัดเศษทิ ง และให้ถือว่าผลลัพธ์ที่เป็นจ านวนเต็มนั นเป็นปริมาณน  าประปาท่ีผู้ใช้น้าประปาได้ใช้ในเดือนนั น 
 หากผู้ใช้น  าประปาได้ใช้น  าประปาไม่ถึงสามเดือน ให้น าปริมาณหน่วยน  าประปาแต่ละรอบเดือนที่ได้ น ามาคิด
ค านวณเงินค่าน  าประปาจากผู้ใช้น  าประปารายนั นย้อนถัดไปทั งหมดมารวมกัน  แล้วใช้วิธีคิดตามวรรคแรกโดยอนุโลม 
แต่ถ้าผู้ใช้น  าประปาได้ใช้น  าประปาไม่ถึงหนึ่งเดือนให้ถือเอาหน่วยปริมาณน  าประปาที่ผู้ใช้น  าประปารายนั นได้ใช้      
ตามจ านวนที่ได้ใช้ภายหลังตั งแต่เม่ือมีการแก้ไขเหตุนั นเรียบร้อยแล้ว 



๒๙ 

 

 

ข้อ 9.  ผู้ใช้น  าประปาต้องช าระค่าน  าประปา ค่าบริการอ่ืนๆ และค่าเสียหายตามระเบียบ ข้อบังคับ และเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลขุย เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาล พ.ศ. ๒๕63 ของเทศบาลต าบลขุย หากไม่ช าระ
ภายในเวลาที่ก าหนด การประปาเทศบาลต าบลขุยจะด าเนินการงดจ่ายน  าประปาและด าเนินคดีตามกฎหมาย 

ข้อ 10.  ผู้ใช้น  าประปาที่ถูกงดจ่ายน  าประปาเพราะไม่ช าระหนี ไม่ว่ากรณีใด ภายหลังแสดงความประสงค์  
ขอใช้น  าประปาตามเดิมอีกต้องช าระหนี ที่ค้างทั งหมดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ การประปาเทศบาลต าบลขุย ดังนี  
   (1)  ถ้าผู้ใช้น  าประปาช าระหนีที่ค้างช าระทั งหมดภายในก าหนด 180 วัน นับตั งแต่การประปาเทศบาล
ต าบลขุยงดจ่ายน  าประปาแล้ว การประปาเทศบาลต าบลขุยจะท าการติดตั งมาตรวัดน  าประปาให้ใช้ตามเดิม โดยผู้ใช้
น  าประปาจะต้องช าระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ก าหนด     
   (2)  ถ้าผู้ใช้น  าประปาช าระหนี ที่ค้างทั งหมดเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันที่การประปาเทศบาล     
ต าบลขุยงดจ่ายน  าประปาแล้ว ผู้ใช้น  าประปาจะต้องยื่นค าร้องขอใช้น  าประปาและช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามอัตรา   
ที่ก าหนดในการติดตั งประปาเช่นเดียวกับผู้ขอใช้น  าประปารายใหม่ 

ข้อ 11.  เมื่อผู้ใช้น  าประปาได้รื อถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิล าเนา โดยมิได้แจ้งความประสงค์ของตน    
ว่าจะครอบครองสิทธิ์การใช้น  าประปาอยู่ต่อไป หรือโอนสิทธิ์การใช้น  าประปาให้ผู้ อ่ืนหรือบอกเลิกสัญญาการใช้
น  าประปาภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รื อถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิล าเนาให้ถือว่าสละสิทธิ์การใช้น  าประปา  
การประปาเทศบาลต าบลขุยทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดจ่ายน  าประปาหรือโอนสิทธิ์การใช้น  าประปาให้แก่บุคคลอ่ืน    

ข้อ 12.  ผู้ขอใช้น  าประปาท่ียื่นค าร้องขอและช าระเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั งประปาไว้แล้ว แต่ปฏิเสธที่จะให้   
การประปาเทศบาลต าบลขุยทรงวางท่อส่งน  าและติดตั งมาตรวัดน  าประปา ภายในเวลาที่การประปาเทศบาลต าบลขุย
แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าสละสิทธ์การใช้น  าประปาในครั งนั น    

ข้อ 13.  ถ้าผู้ใช้น  าประปาสงสัยว่า มาตรวัดน  าประปาไม่เที่ยงตรงหรือคลาดเคลื่อนจะขอให้การประปา
เทศบาลต าบลขุยท าการตรวจสอบ ให้ติดต่อและขอยื่นค าร้องขอตรวจสอบมาตรวัดน  าประปา เมื่อตรวจสอบแล้ว   
ปรากฏว่าคลาดเคลื่อนไปจากค่าที่ก าหนด ผู้ใช้น  าประปายินยอมให้คิดจ านวนปริมาณน  าประปาที่ใช้ไปตามข้อ  8      
และการประปาเทศบาลต าบลขุยจะด าเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยผู้ใช้น  าประปาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ    
แต่ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่า มาตรวัดน  าประปาอยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกติ  ผู้ใช้น  าประปาจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบมาตรวัดน  าประปา ตามอัตราที่ก าหนด 

ข้อ 14.  ห้ามผู้ใช้น  าประปาใช้เครื่องสูบน  าประปาหรือเครื่องมืออื่นสูบน  าประปาโดยตรงจากท่อส่งน  าประปา 
ของการประปาเทศบาลต าบลขุยหรือท่อภายใน 
 กรณีที่ผู้ ใช้น  าประปาประสงค์จะใช้น  าประปาจากแหล่งอ่ืน ร่วมด้วย เช่น น  าฝน น  าบ่อบาดาล ฯลฯ            
ผู้ใช้น  าประปาจะต้องต่อท่อแยกไว้ต่างหากจากท่อจ่ายน  าประปาของการประปาเทศบาลต าบลขุยและท่อน  าประปา
ภายใน 
 หากผู้ใช้น  าประปาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในวรรคแรกและวรรคสอง การประปาเทศบาลต าบลขุย       
มีสิทธิ์งดจ่ายน  าประปา และผู้ใช้น  าประปาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่ก าหนด 

ข้อ 15.  ผู้ใช้น  าประปาจะต้องไม่ท าการปลูกสร้าง ต่อเติมโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ปลูกต้นไม้        
หรือกระท าการใดๆ อันอาจเกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบการส่งน  าประปา การบ ารุงรักษามาตรวัดน  าประปา 
ตลอดจนท่อและอุปกรณ ์เว้นแต่จะได้ท าความตกลงกับการประปาเทศบาลต าบลขุย 
 หากผู้ ใช้น  าประปากระท าตามวรรคแรก  โดยมิได้ท าความตกลงกับการประปาเทศบาลต าบลขุย               
ผู้ใช้น  าประปายินยอมให้ท าการรื อถอนมาตรวัดน  าประปา ท่อน  าประปาและอุปกรณ์ หรือกระท าการใดๆ ได้ตามควร  
แก่กรณ ีโดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย และผู้ใช้น  าประปายินยอมเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั น 
 



๓๐ 
 

 

ข้อ 16.  กรณีที่ผู้ใช้น  าประปาถึงแก่กรรม ให้ถือว่าสิทธิ์การใช้น  าประปาของผู้นั นระงับลง หากทายาทของ
ผู้ตายหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่นั นประสงค์จะได้รับสิทธิ์ในการใช้น  าประปาต่อไป  ทายาท
หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่นั น ให้ติดต่อและยื่นค าร้องขอโอนสิทธิ์ในการใช้น  าประปา ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ผู้ใช้น  าประปาถึงแก่กรรม มิฉะนั น ของการประปาเทศบาลต าบลขุยจะถือว่าสละสิทธิ์การใช้
น  าประปา และจะงดการจ่ายน  าประปาหรือโอนสิทธิ์การใช้น  าประปาให้แก่บุคคลอ่ืน 

ข้อ 17.  ในกรณีมีการซื อขายบ้าน การเช่า หรือการท านิติกรรมใดๆ หรือผู้ใช้น  าประปาเดิมย้ายที่อยู่       
หรือย้ายไปจากภูมิล าเนา ผู้ใช้น  าประปาจะต้องแจ้งให้การประปาเทศบาลต าบลขุยทราบ และให้ผู้ขอโอนสิทธิ์ในการใช้
น  าประปาหรือผู้รับโอนสิทธิ์ในการใช้น  าประปาไปติดต่อและขอยื่นค าร้องขอโอนสิทธิ์ในการใช้น  าประปา และผู้รับโอน
สิทธิ์ในการใช้น  าประปาจะต้องช าระค่าน  าประปา ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ผู้ขอโอนสิทธิ์ในการใช้น  าประปา  
ยังค้างช าระอยู่ให้หมดสิ นก่อน โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น มิฉะนั นการประปาเทศบาลต าบลขุย จะไม่ด าเนินการโอน
สิทธิ์ในการใช้น  าประปาให้โดยเด็ดเข็ด 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
เรื่อง.............................................................................................................................. ..................... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

....................................................................... ...............................................................................................................  
 

เขียนที่...............................................................  
วันที่............เดือน........................................พ.ศ. .................  

 
โดยหนังสือฉบับนี  ข้าพเจ้า............................................................................................................... . 

เลขประจ าตัวประชาชน ---- อายุ..................ปีเชื อ
ชาติ..........................สัญชาต.ิ.....................อยู่บ้านเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย.........................................ถนน
.............................ต าบล..................................อ าเภอ.........................................จังหวัด....................................... 
 
ขอมอบอ านาจให้......................................................................................................................... ................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน ---- อายุ..................ปเีชื อ
ชาติ..........................สัญชาต.ิ.....................อยู่บ้านเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย.........................................ถนน
.............................ต าบล..................................อ าเภอ.........................................จังหวัด....................................... 
โทรศัพท์...................................................................โทรสาร............................................ .............................................
เป็นผู้มีอ านาจจัดการ............................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ........................................................................ 
......................................................................................................................ที่กล่า วข้างบนนี แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 
และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการกระท าของ...............................................................................................เสมือนหนึ่ง
ข้าพเจ้าได้ด าเนินการเองทุกประการ 
 

เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้  ลงลายมือชื่อ/พิมพ์ลายนิ วมือ  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้มอบอ านาจ  (ลงชื่อ)…….........................................ผู้รับมอบอ านาจ 
   (................................................)                             (............................................. ..) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ วมือ  อันแท้จริงของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ 
อ านาจ โดยผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ วมือ ต่อหน้าข้าพเจ้า 
 

(ลงชื่อ).................................................พยาน    (ลงชื่อ)…….........................................พยาน 
   (................................................)                             (............................................. ..) 
หมายเหตุ   การลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ วมือ  ถ้าใช้อย่างใด  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก  ในกรณีพิมพ์

ลายนิ วมือให้ใช้พิมพ์ลายนิ วแม่มือซ้าย       

โปรดอ่านค าเตือนด้านหลัง 

ปิดอากร 
แสตมป์ 

30  บาท 



๓๒ 

 

 

ค าเตือน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ของเจ้าของอาคาร  เจ้าของที่ดิน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ให้กรอกเครื่องหมายหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน เช่น ตึก บ้านเรือน โรง          

ให้ชัดเจน 

2. ให้ระบุเรื่องและอ านาจจัดการให้ชัดเจนว่ามอบอ านาจให้ท าอะไร เช่น ซื อ ขาย จ านอง ขออนุญาต ลงนาม  
ในเอกสาร ฯลฯ ถ้ามีเงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติมก็ให้ระบุไว้ด้วย 

3. อย่ากรอกข้อความให้ต่างลายมือและใช้น  าหมึกต่างกัน ถ้าใช้พิมพ์ดีดก้อต้องเป็นเครื่องเดียวกัน 

4. ถ้ามีรอยขูดลบ ตกเติม แก้ไข หรือขีดฆ่า ให้ระบุว่า ขีดฆ่า ตกเติมก่ีค า และผู้มอบอ านาจลงลายมือชื่อก ากับไว้
ทุกแห่ง 

5. อย่าลงลายมือชื่อผู้มอบอ านาจก่อนกรอกข้อความโดยครบถ้วน และถูกต้องตามความประสงค์แล้ว 

6. ให้มีพยานอย่างน้อย 1 คน ถ้าผู้มอบอ านาจพิมพ์ลายนิ วมือต้องมีพยานอย่างน้อย 2 คน พยานต้องลงลายมือ
ชื่อจะพิมพ์ลายนิ วมือไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 

 
แบบรายงานข้อเท็จจริง 

กรณีบุคคลภายนอกท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของการประปาเทศบาลต าบลขุย 
เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลขุย 
 กิจการประปาเทศบาลต าบลขุย   ขอรายงานข้อเท้จจริงเกี่ยวกับกรณีบุคคลภายนอกท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของประปาเทศบาลต าบลขุย  ดังนี  

1. วัน  เวลา  สถานที่เกิดเหตุ 
1.1  เหตุเกิดวันที่................เดือน................................พ.ศ.....................เวลาประมาณ........................ ....น. 
1.2  สถานที่เกดิเหตุ  บริเวณ................................................................................................................ ....... 

 หมู่บ้าน/ชุมชน........................................................................................................... ...........................
ตรอก/ซอย..................................................ถนน................................................................ .................. 

  ต าบล..................................อ าเภอ........................................ ..จังหวัด.................................................. 
 

2. ผู้แจ้ง/ผู้เห็นเหตุการณ์ 
นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................อายุ....... ...................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่บ้าน/ชุมชน..........................................................................................  
ต าบล..................................อ าเภอ................................................จังหวัด........................... ........................ 
 

3. ทรัพย์สินของการประปาเทศบาลต าบลขุยที่ได้รับความเสียหาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

4. สาเหตุที่ท าให้ทรัพย์สินของการประปาเทศบาลต าบลขุยได้รับความเสียหาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



๓๔ 

 

 

5. ผู้กระท าให้เกิดความเสียหาย / ผู้ต้องรับผิดชอบ 
 บุคคลธรรมดา  นาย/นาง/นางสาว....................................................................อายุ.........................ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี..............................หมู่บ้าน/ชุมชน................................................................... ................ 
ต าบล..................................อ าเภอ..........................................จังหวัด...................................... ............ 
โทรศัพท์/โทรสาร....................................................................................................... .......................... 

 นิติบุคคล  ประเภท............................................................................................................ .................. 
ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการ........................................................ ...................................................... 
ส านักงานตั งอยู่เลขท่ี..............................หมู่บ้าน/ชุมชน........................................................... ........... 
ต าบล...........................อ าเภอ................................................จังหวัด................................................... 
โทรศัพท์/โทรสาร.............................................................................................................. ................... 

 

6. หลักฐานผู้กระท าให้เกิดความเสียหาย / ผู้ต้องรับผิดชอบ 
 บัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลข

....................................................................................................   
 ใบอนุญาตขับข่ี........................................หมายเลข........................................... ..................................   
 บัตรประจ าตัวข้าราชการ......................................เลขที่............................................................ ......... 
 อ่ืน ๆ ............................................................................. ..................................................................... 

 

7. หลักฐานการประกันภัย     
  ไม่มี    
  มี  ชื่อบริษัทประกันภัย.........................................กรมธรรม์เลขท่ี......................................  
 

8. การประเมินความเสียหาย 
8.1  ค่าซอ่มแซม/ค่าอุปกรณ์           คิดเป็นเงิน..........................บาท (ตามประมาณการแนบ) 
8.2  ค่าแรงงาน/ค่าจ้างเครื่องจักรกล    คิดเป็นเงิน.........................บาท (ตามประมาณการแนบ) 
8.3  ค่าน  าประปาที่รั่วไหล/สูญเสีย   ประมาณ............................ลบ.ม.  คิดเป็นเงิน.......................บาท

รวมค่าเสียหาย   เป็นเงิน..............................บาท   
 

9. ผลการด าเนินการเบื องต้น 
  ให้ผู้รับผิดชอบท าหนังสือแสดงความรับผิดชอบ    
  แจ้งค่าเสียหายให้กับผู้กระท าให้เกิดความเสียหาย  / ผู้ต้องรับผิดชอบ  รับทราบ 
 เมื่อวันที่.......................เดือน..................................................พ.ศ.......................................  
  แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  สถานีต ารวจภูธร..................................................................... 
 เมื่อวันที่.......................เดือน..................................................พ.ศ.......................................  
  ภาพถ่าย 
  อ่ืน ๆ ................................................................................................................. ..................................... 
 

ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว   
 

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

 




