
  
 

 
 
 

เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลไผด่ าพัฒนา 
เรือ่ง   

การบรหิารกจิการประปา พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลไผด่ าพฒันา 
อ าเภอวิเศษชยัชาญ  จังหวดัอ่างทอง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัการและเหตผุล 
ประกอบเทศบญัญตัเิทศบาลต าบลไผด่ าพฒันา 
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.........................................  
 

หลกัการ 
            การจัดการบริการน  าสะอาด เป็นบริการสาธารณะประเภทหนึ่ง ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ี
ด าเนินการตามภารกิจการถ่ายโอนบริการสาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันภารกิจนี ได้รับการถ่ายโอนมายังท้องถิ่นแล้ว 
ดังนั น จึงนับว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีของท้องถิ่นเองท่ีจะต้องด าเนินการจัดการบริการสาธารณูปโภคขั นพื นฐาน        
ให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับ มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม                
จนถึงปัจจุบัน (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการ เช่น การให้มีน  าสะอาดหรือการประปา    
ในเขตเทศบาลได้  
 
 

เหตผุล 
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา จ าเป็นต้องตราเทศบัญญั ตินี ขึ น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารกิจการ

ประปา ให้มีระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันสามารถควบคุมการใช้น  า และการ
จัดเก็บค่าน  าได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมตลอดจนสามารถให้บริการขั นพื นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพและ      
เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื นท่ีเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 

 



เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา 
เรือ่ง การบรหิารกจิการประปา พ.ศ. ๒๕60 

...................................................................... 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน ( ฉบับท่ี ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล              
ต าบลไผ่ด าพัฒนา และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี  

หมวดที ่๑ วตัถุประสงค ์

ข้อ ๑ ระบบการประปาถือเป็นสาธารณูปโภค เป็นของชุมชนเพื่อชุมชน โดยมีการประปาบริหารกิจการ
ประปา มีสิทธิและหน้าท่ีในการด าเนินการให้บริการเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนให้ได้รับน  าสะอาดในการอุปโภคบริโภค 

หมวดที ่๒ บททัว่ไป 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี เรียกว่า “เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลไผด่ าพฒันา เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 
๒๕60” 

ข้อ ๓ เทศบัญญัตินี ให้ใช้บังคับ ตั งแต่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา
แล้ว ๗ วัน 
  ข้อ ๔ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญั ติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบหรือค าส่ังอื่นใดท่ีบัญญั ติไว้แล้วหรือ                  
ซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี  ให้ใช้เทศบัญญัตินี แทน 
       ข้อ ๕ ในเทศบัญญัติ นี  
                    “การประปา” หมายความว่า การประปาท่ีอยู่ในการบริหารงานและควบคุมดูแลของเทศบาล
ต าบลไผ่ด าพัฒนา 
                    “ผู้ใช้น  า” หมายความว่า บุคคลท่ีท าสัญญาใช้น  ากับการประปาและจะต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
นี  
                    “สถานท่ีใช้น  า” หมายความว่า สถานท่ีท่ีการประปาอนุญาตให้ใช้น  า ตามเทศบัญญัตินี  
                    “การงดจ่ายน  าให้ใช้” หมายความว่า การประปางดจัดส่งน  าให้ใช้หรืองดจ าหน่ายน  าให้แก่ผู้ใช้น  า 
จะด้วยวิธีใดก็ตามท่ีผู้ใช้น  าจะไม่สามารถใช้น  าได้เป็นการช่ัวคราวหรือถาวร 
                    “มาตรวัดน  า” หมายความว่า เครื่องวัดปริมาณน  าท่ีแสดงว่าผู้ใช้น  าได้ใช้น  าไปจ านวนมากน้อย
เท่าใด 
                    “ท่ีตั งมาตรวัดน  า” หมายความว่า สถานท่ีท่ีการประปาก าหนดท่ีตั งมาตรวัดน  าและเครื่องกั นน  า 
                    “ประตูน  า” หมายความว่า เครื่อง เปิด-ปิดน  า ท่ีติดตั งอยู่บริเวณหน้าหรือหลังมาตรวัดน  า 
                    “อุปกรณ์ประปา” หมายความว่า ท่อส่งน  าหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการส่งน  าให้ผู้ใช้น  า 
                    “ท่อจ่ายน  า” หมายความว่า ท่อจ่ายน  าของการประปาท่ีการประปาวางแผนทางสาธารณะ หรือ
สถานท่ีใด ๆ เพื่อการส่งน  าประปาไปถึงผู้ใช้น  า 
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      “ท่อภายนอก” หมายความว่า ท่อและอุปกรณ์ประปาท่ีต่อจากท่อเมนจ่ายน  าของการประปาออกไป 
เช่ือมกับมาตราวัดน  า 
      “ท่อภายใน” หมายความว่า ท่อและอุปกรณ์ประปาท่ีต่อจากมาตรวัดน  าเข้าสู่สถานท่ีใช้น  าหรือภายใน
อาคารของผู้ใช้น  า 
                   “บ้านเช่า” หมายความว่า สถานท่ีใช้น  าท่ีผู้เช่าอาศัยหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นโดยเสียเงินหรือ
ผลประโยชน์ให้ผู้ให้เช่าเป็นคราวๆ 
                   “พนักงานประปา” หมายความว่า บุคคลซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา มอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามเทศบัญญัติ 

 
หมวดที ่๓ การขอใชน้  าประปาและการเลกิใชน้  าประปา 

 ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิใช้น  าประปาต้องอยู่ในเขตบริการน  าประปาของการประปาและต้องยื่นค าร้องขออนุญาต    
ใช้น  าประปาต่อพนักงานการประปา ณ ส านักงานเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะอนุมัติและ     
เพิกถอนการใช้น  าประปา ภายใต้เทศบัญญัตินี โดยผู้ประสงค์จะขอใช้น  าประปาของการประปา จะต้องยื่นแบบ          
ค าร้องตามแบบท่ีการประปาก าหนดและช าระค่าธรรมเนียม ผู้ขอใช้น  าตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย     
เทศบัญญัตินี  โดยยื่นหลักฐานดังต่อไปนี  

(๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน ๑ ฉบับ 
(๓) ถ้าผู้ขอใช้น  าประปาเป็นนิติบุคคล จะต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมาย           

มาแสดงต่อพนักงานการประปา 
(๔) กรณีให้ผู้อื่นมายื่นค าขอแทน  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากเจ้าของบ้าน 
(๕) กรณีการวางท่อตัดผ่านท่ีดินของผู้อื่น จะต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินมายื่นพร้อมค าร้อง 

         กรณีสถานท่ีราชการ บ้านพักของทางราชการ ท่ีท าการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ วัด และสถานท่ี
ประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ ท่ีจดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว การขอใช้น  าประปา ต้องให้ผู้มีอ านาจลงนาม         
ตามกฎหมายของสถานท่ีนั นๆ เป็นผู้ยื่นขอใช้น  า 

       ข้อ ๗ ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้น  าของการประปาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี             
  (๑)  เมื่อพนักงานการประปา ตรวจสอบค าร้องถูกต้องแล้ว จึงจะแจ้งรายการอุปกรณ์ประปา และ

ค่าใช้จ่ายในการติดตั งอุปกรณ์ประปา และส่ิงประกอบอื่นๆ ส าหรับการต่อท่อประปาเช่ือมท่อเมนจ่ายน  าเข้า
สถานท่ีใช้น  าตามบัญชีค่าใช้จ่าย แนบท้ายเทศบัญญัตินี  

  (๒)  ผู้ขอใช้น  าต้องติดตั งท่อภายในให้เสร็จเรียบร้อย 
  (๓)  แจ้งต่อพนักงานการประปาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย 

ข้อ ๘  การขออนุญาตใช้น  าประปาช่ัวคราวเพื่อการก่อสร้างให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๖  และให้น า
เอกสารการครอบครองท่ีดินท่ีจะด าเนินการก่อสร้างมาแสดงต่อพนักงานการประปา มาตรวัดน  าช่ัวคราวเมื่อเลิกใช้
แล้วให้ตกเป็นสมบัติของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา และให้ติดตั งได้ขนาดไม่เกินกว่า  ๑/๒ นิ ว 
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    ข้อ ๙ ผู้ใช้น  ารายใด จะยกเลิกการใช้น  า การย้ายท่ีอยู่  หรือโอนทรัพย์สินซึ่งมีระบบประปาของการประปา
ให้บริการอยู่ให้ผู้อื่น ต้องแจ้งให้การประปาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ณ ส านักงานเทศต าบลไผ่ด าพัฒนาล่วงหน้า 
ไม่ต่ ากว่า ๗ วัน มิฉะนั นจะถือว่ายังเป็นผู้ใช้น  าและต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี   
 ข้อ ๑๐ การโอนสิทธิการใช้น  าให้กับบุคคลอื่น ผู้โอนและผู้รับโอนต้องยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อการประปา
และเสียค่าธรรมเนียมการโอน ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม แนบท้ายเทศบัญญัตินี                 

ข้อ ๑๑ สถานท่ีใช้น  าใดได้มีการแจ้งเลิกใช้น  าแล้วนั น ถ้าประสงค์จะใช้น  าประปาใหม่ ต้องยื่นค าขอเป็น
หนังสือต่อการประปา การอนุญาตอยู่ในดุลยพินิจของการประปา เมื่อพนักงานการประปาตรวจสอบความสมบรูณ์
ของระบบประปาเรียบร้อยแล้ว 

 ข้อ ๑๒ ผู้ใช้น  ารายใดถูกงดจ่ายน  า เพราะไม่ช าระหนี ท่ีค้างช าระหรือกรณีอื่นใด  ต่อมาได้ยื่นค าขอใช้น  า
อีกต้องช าระหนี ท่ีค้างและหนี อื่น ๆ (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ น พร้อมทั งค่าใช้จ่ายในการติดตั งมาตรวัดน  า ตามบัญชี
ค่าใช้จ่าย แนบท้ายเทศบัญญัตินี  

 ข้อ ๑๓ ถ้าผู้ขอใช้น  าประปาย้ายไปโดยไม่ได้แจ้งเลิกใช้น  าประปา จะต้องผูกพันในหนี ท่ีค้างช าระและ       
ถ้าเกิดความเสียหายขึ นกับกิจการประปา เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนามีสิทธิ์ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 ข้อ ๑๔ ในกรณียื่นค าร้องใช้น  าประปาแทนผู้อื่น ผู้ยื่นค าร้องต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ นกับ
การประปาในนามของตนต่อการประปา 
                                                         
                                             หมวดที ่๔ การตดิตั งระบบประปาและการดูแลรกัษาระบบประปา    

 ข้อ ๑๕ การติดตั งท่อภายนอกถึงมาตรวัดน  า ตลอดจนอุปกรณ์ประปาอื่น ๆ พร้อมทั งการก าหนดขนาด
ของอุปกรณ์ประปา เป็นหน้าท่ีของการประปา ค่ามาตรวัดน  า ค่าอุปกรณ์ประปา และค่าติดตั งคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้
น  าตามบัญชีค่าใช้จ่ายแนบท้ายเทศบัญญัตินี   ส่วนท่อภายในผู้ใช้น  าต้องด าเนินการติดตั งและออกค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั งเองทั งหมด โดยผ่านความเห็นชอบของการประปาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีการประปาก าหนด 

 ข้อ ๑๖ มาตรวัดน  าจะติดตั งไว้ท่ีตอนต้นทางภายในเขตสถานท่ีของผู้ขอใช้น  าหรือสถานท่ีท่ีการประปา
พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม ณ ท่ีซึ่งจะตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใช้น  าได้ง่ายทั งนี ต้องอยู่ในดุลยพินิจของการ
ประปา 

 ข้อ ๑๗ มาตรวัดน  า การประปาจะตีตราผนึกไว้ และอาจจะตีตราผนึกไว้ระหว่าง มาตรวัดน  ากับเครื่องกั น
น  าอีกก็ได้ หากตราหรือลวดท่ีผนึกไว้นั นแห่งใดแห่งหนึ่งหรือทั งสองแห่งช ารุดหรือสูญหาย ผู้ใช้น  าจะต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหาย ตามท่ีการประปาประเมิน 

 ข้อ ๑๘ มาตรวัดน  า ท่อภายนอก และอุปกรณ์ประปา ท่ีติดตั งอยู่ภายในหรือภายนอกสถานท่ีใช้น  า             
นับจากมาตรวัดน  า ออกมาเป็นทรัพย์สินของการประปา ส่วนอุปกรณ์ประปานับจากมาตรวัดน  าเข้าไปภายใน
สถานท่ีใช้น  า เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น  า 

 ข้อ ๑๙ กรณีมีท่อน  าภายในอาคารที่ใช้น  าจากแหล่งอื่น ๆ  เช่น  น  าฝน  น  าบ่อ ฯลฯ  ท่อน  าดังกล่าว
จะต้องแยกจากท่อภายในโดยเด็ดขาด 
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 ข้อ ๒๐ ถ้าท่อภายในเกิดช ารุดขึ นไม่ว่ากรณีใด ผู้ใช้น  าจะต้องด าเนินการซ่อมแซม ด้วยทุนทรัพย์ของ
ตนเอง และต้องช าระค่าน  าท่ีสูญหายไปจากการรั่วไหลเนื่องจากการช ารุดนั น 

 ข้อ ๒๑ ถ้าท่อภายนอกเกิดช ารุด แม้จะอยู่ภายนอกสถานท่ีใช้น  าก็ตาม ถือเป็นหน้าท่ีของผู้ใช้น  าต้องรีบ
แจ้งให้การประปาทราบ เพื่อจะได้ซ่อมแซมให้เป็นท่ีเรียบร้อยถ้าผู้ใช้น  าละเลย หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ
ของผู้ใช้น  า ผู้ใช้น  าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ส าหรับน  าท่ีรั่วไหลหมดเปลืองไปหรือความเสียหายอื่นใดของ
การประปา ตามท่ีการประปาประเมิน 

             ข้อ ๒๒ ผู้ใช้น  าจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษามาตรวัดน  า และท่อภายนอกมาตรวัดน  าให้อยู่ในสภาพ            
ใช้การได้ดี ถ้าเกิดการช ารุดเสียหาย ผู้ใช้น  าต้องชดใช้ค่าซ่อมแซมหรือค่าเสียหายให้การประปา ถ้ามาตรวัดน  าได้รับ
ความเสียหายอันเกิดจากการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งานการอุดตันหรือเกิดสนิม จนไม่สามารถวัดการใช้น  าได้ 
หรือเกิดจากเพลิงไหม้ การประปาจะพิจารณาตามควรแก่ กรณี 

 ข้อ ๒๓ การประปาจะส่งน  าให้ใช้เมื่อพนักงานการประปา ได้ตรวจสอบแล้วว่าท่อภายใน ท่อภายนอก 
อุปกรณ์ประปา อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และได้รับอนุญาตจากพนักงานการประปาให้เป็นผู้ใช้น  าเรียบร้อยแล้ว
เท่านั น   

 ข้อ ๒๔ กรณีท่ีการประปา เห็นสมควรต้องย้ายประตูเปิด-ปิดน  า และมาตรวัดน  าเพื่อประโยชน์ของการ
ประปา ผู้ขอใช้น  าประปาต้องอนุญาตและอ านวยความสะดวกให้การประปาด าเนินการ 

 ข้อ ๒๕ เมื่อพนักงานการประปา ติดตั งอุปกรณ์การใช้น  าประปาแล้ว ห้ามผู้ใช้น  าประปาท าการแก้ไข
เปล่ียนแปลงอุปกรณ์ประปาขนาดมาตรวัดน  าหรือย้ายมาตรวัด ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ นผู้ขอใช้น  าประปาต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายใช้แก่การประปา  และเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา มีสิทธิจะฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 ข้อ ๒๖ ให้พนักงานการประปา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา มีอ านาจ
เข้าไปตรวจสอบระบบประปาภายในอาคารหรือสถานท่ีใช้น  าของผู้ใช้น  าได้ เมื่อสงสัยว่าการใช้น  าทุจริต หรือการ
กระท าใด ๆ ท่ีอาจเกิดความเสียหายแก่การประปา 

 ข้อ ๒๗ ผู้ใช้น  าท่ีเป็นเจ้าของบ้านเช่า ห้องเช่าหลายหลัง ต้องติดมาตรวัดน  าตามจ านวนหลังคาเรือนท่ี ให้
เช่า 

 ข้อ ๒๘ ผู้ใช้น  ารายใดสงสัยว่ามาตรวัดน  าอาจวัดปริมาณน  าคลาดเคล่ือน หรือพนักงานการประปาบันทึก
การใช้น  าจากมาตรวัดน  าคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง จะขอตรวจสอบได้ โดยแจ้งต่อการประปา ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา เมื่อตรวจสอบแล้วหากปรากฏว่าคลาดเคล่ือนจริง การประปาจะค านวณให้ตามท่ีใช้จริง  

 ข้อ ๒๙ ค่าซ่อมบาทวิถี  ถนน  ท่อระบายน  า  รางระบายน  า  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  อันเกิดจากการติดตั ง
ประปาอันจ าเป็นต้องขุดผ่านส่ิงก่อสร้างข้างต้น  ณ  ท่ีใดท่ีหนึ่ง  ซึ่งอยู่หลังมาตรวัดน  า  ผู้ใช้น  าต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายทั งหมด 

 ข้อ ๓๐ ท่อดับเพลิงส่วนบุคคล จะติดตั งภายในสถานท่ีใช้น  าก็ได้ โดยผู้ขอใช้จะต้องจัดหาอุปกรณ์เอง การ
ติดตั งต้องอยู่ในความควบคุมและตรวจสอบของการประปาจะต้องใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้เท่านั นและต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม แนบท้ายเทศบัญญัตินี  
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หมวดที ่๕ รายไดข้องการประปา 

 ข้อ ๓๑ รายได้ของการประปาให้พนักงานเป็น ผู้จัดเก็บ ตามบัญชีอั ตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย                   
เทศบัญญัตินี  

 ข้อ ๓๒ ถ้าปรากฏว่าผู้ขอใช้น  าประปาไม่ช าระค่าน  าประปาติดต่อกันเป็นเวลา ๒ เดือน การประปา             
ได้แจ้งให้ทราบแล้ว แต่ไม่ช าระภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ให้การประปามีสิทธิงดจ่ายน  าหรือตัดมาตรวัด
น  า และภายในก าหนดระยะเวลา ๖ เดือน ผู้ขอใช้น  ายังมิได้ติดต่อการประปาเพื่อช าระหนี ค้างช าระ การประปา จะ
ถือว่าหมดสภาพสิทธิการใช้น  าประปา ในทะเบียนรายช่ือผู้ใช้น  าประปา การประปาทรงไว้ซึ่งสิทธิในการโอน 
จ าหน่ายตามควรต่อไป 

ข้อ ๓๓ เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าน  า  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                
ตามสภาพเศรษฐกิจ  ข้อเท็จจริงของต้นทุนการผลิต  และจะประกาศให้ผู้ใช้น  าทราบล่วงหน้า  ณ  ส านักงาน
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 
 

หมวดที ่๖ วา่ดว้ยการทัว่ไป 

             ข้อ ๓๔ ถ้าผู้ขอใช้น  าประปาจะน าน  าท่ีการประปาผลิต ไปจ าหน่ายทางธุรกิจ ให้ยื่นค าขอต่อการประปา  
โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา  ค าวินิจฉัยของนายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา                   
ให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๓๕  ผู้ใช้น  าท่ีประสงค์จะใช้เครื่องสูบน  า สูบน  าส่งไปใช้บนอาคารสูง  หรือสถานท่ีอื่นใดจะต้อง           
ท าบ่อหรือท่ีพักน  าโดยเปิดน  าลงในบ่อ หรือท่ีพักน  านั นก่อน แล้วจึงสูบน  าจากท่ีพักน  าอีกต่อหนึ่งโดยท่อทางดูดน  า
จะต้องต่อตรงจากบ่อพักน  าท่อเดียวไม่ต่อประสานกับท่ออื่นใด และไม่มีส่ิงใดปิดบังสามารถให้ พนักงานการ
ประปาตรวจสอบได้ตลอดเวลา ๒๔ ช่ัวโมง  ห้ามผู้ใดสูบน  าโดยตรงจากเส้นท่อ หากผู้ใดฝ่าฝืนและเกิดความ
เสียหายกับการประปา  การประปามีสิทธิงดจ่ายน  าให้ใช้ และอาจฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 ข้อ ๓๖  พนักงานการประปามีสิทธิ เข้าไปตรวจอุปกรณ์ประปา ภายในสถานท่ีใช้น  าประปาหรือสถานท่ีใด 
ๆ ในหน้าท่ีของการประปา  ผู้ใช้น  าต้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานการประปา ในการเข้าไปตรวจสอบ
อุปกรณ์การประปาได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

 ข้อ ๓๗  การประปาไม่รับรองว่า จะมีน  าประปาส่งให้ผู้ขอใช้น  าประปาได้ทุกเวลาและทรงไว้ซึ่งสิทธิ          
ท่ีจะงดส่งน  าประปาให้ใช้ในเวลาใดช่ัวคราว เมื่อมีเหตุอันสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้น  าทราบล่วงหน้า 

 ข้อ ๓๘ ในกรณีท่ีผู้ขอใช้น  าประปายื่นค าร้องขอหยุดการใช้น  าประปาช่ัวคราว โดยการประปาจะต้องถอด
มาตรวัดน  า และอุปกรณ์ประปา ส่งเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ทั งนี ระยะเวลาการแจ้งหยุด                 
การใช้น  าตามค าขอมีก าหนดไม่เกิน ๑ ปี หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว ยังไม่มีการแจ้งขอใช้น  าต่อการประปา              
ผู้ขอใช้น  าประปาจะต้องขออนุญาตใช้น  าประปาใหม่ 

 ข้อ ๓๙  กรณีมาตรวัดน  าช ารุดเนื่องจากการกระท าของผู้ใช้น  าหรือสูญหาย การประปาจะแจ้ง ให้ผู้ใช้น  า
มาช าระค่าเปล่ียนมาตรวัดน  า ถ้าไม่ด าเนินการ การประปา มีสิทธิงดจ่ายน  าให้ใช้ และมีสิทธิด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 
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 ข้อ ๔๐  กรณีบ้านเช่าเมื่อมีผู้ย้ายออกไป หรือบ้านว่างลงด้วยประการใดก็ดี การประปาจะเรียกเก็บ             
ค่าน  าประปาจากผู้ให้เช่า 

 ข้อ ๔๑ ในกรณีท่ีมาตรวัดน  าช ารุดหรือมีสาเหตุอื่นใด ไม่ทราบปริมาณน  าท่ีใช้จากมาตรวัดน  า ได้                  
การประปา จะคิดค านวณน  าท่ีใช้นั นจากมาตรวัดน  าในเดือนท่ีมาตรวัดน  าเดิมเป็นปกติย้อนหลัง ๓ เดือนรวมกัน
หารด้วย ๓ ถือเป็นอัตราเฉล่ียเพื่อเก็บค่าใช้น  าประปาของผู้ใช้น  าในเดือนท่ีมาตรวัดน  านั นเสียหรือเมื่อได้เปล่ียน
หรือแก้ไขมาตรวัดน  านั นดีแล้ว       

 ข้อ ๔๒  ผู้ขอใช้น  ามีสิทธิและหน้าท่ีตามเทศบัญญัตินี  ตลอดระยะเวลาท่ียังไม่ได้แจ้งเลิกการใช้น  าต่อการ
ประปา 

 
หมวด ๗ การขอลดค่าน  าประปา 

 ข้อ ๔๓  ส าหรับผู้ท่ีบริจาคท่ีดินในการก่อสร้างระบบประปาของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ให้ใช้
น  าประปาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเดือนละ ไม่เกิน ๑๐๐  ลูกบาศก์เมตร  (หน่วย) 

 
หมวดที ่๘ บทลงโทษผูฝ้่าฝนื 

 ข้อ ๔๔ ผู้ใดย้ายท่ีตั งมาตรวัดน  า  ท่อภายนอกและอุปกรณ์ประปา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากการประปา
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐.-บาท 

 ข้อ ๔๕ ผู้ใดดัดแปลง แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงมาตรวัดน  า ท าให้มาตรวัดน  าเสียหายหรือท าให้มาตรวัดน  ามี
การกลับหรือสลับ เปล่ียนแปลงแก้ไขตัวเลขเพื่อให้เสียค่าน  าประปาน้อยลง การประปาจะงดจ่ายน  าให้ใช้และต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐.-บาท  

ข้อ ๔๖  ผู้ใดน าน  าท่ีการประปาผลิตไปจ าหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐.-
บาท 

 ข้อ ๔๗  ผู้ใดทุจริตเอาน  าประปาของการประปาไปใช้ โดยใช้น  าไม่ผ่านมาตรวัดน  าหรือต่อท่อนอกมาตรวัด
น  า จะถูกงดจ่ายน  าให้ใช้ทันที  ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน ๑ ,๐๐๐.-บาท และเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา                
มีสิทธิด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 ข้อ ๔๘  ผู้ใดท่ีพนักงานการประปาเรียกให้มาให้ถ้อยค า เพื่อประโยชน์ในกิจการประปาไม่มาให้ถ้อย             
ค าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐.-บาท 

 ข้อ ๔๙  หากผู้ขอใช้น  าประปาฝ่าฝืนเทศบัญญัติ สัญญาหรือระเบียบอื่นใด อันสืบเนื่องกับเทศบัญญัตินี  
หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าหรือค าตักเตือนโดยชอบของพนักงานการประปา เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  ทรงไว้
ซึ่งสิทธิ ท่ีจะงดจ่ายน  าให้ใช้ได้ทันที 

 ข้อ ๕๐  ผู้ใดขัดขวางพนักงานการประปา ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามเทศบัญญัตินี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๑,๐๐๐.-บาท 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชี ๑ 
 

บญัชีคา่ใช้จา่ยในการตดิตั งประปา ของเทศบาลต าบลไผ่ด าพฒันา 
แนบทา้ยเทศบญัญตัิต าบลไผด่ าพฒันา  เรือ่ง  การบรหิารกจิการประปา พ.ศ. ๒๕60 

 
ล าดับที ่ รายการ ค่าใชจ้่าย 

 
๑. 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ามาตรวัดน  า 
 
ค่าอุปกรณ์ประปา  
กรณีมีบุคคลท าให้เกิด
ช ารุดเสียหาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ประมาณราคาตามราคาท้องตลาดท้องถิ่นปัจจุบัน 
 
ประมาณราคาตามราคาท้องตลาดท้องถิ่นปัจจุบัน 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชี ๒ 
 

บญัชอีัตราคา่ธรรมเนยีมในการใชน้  าประปา ของเทศบาลต าบลไผด่ าพฒันา 
แนบทา้ยเทศบญัญตัิเทศบาลต าบลไผด่ าพฒันา  เรือ่งการบรหิารกิจการประปา  พ.ศ. ๒๕60 

 
ล าดับที ่ ประเภท อตัราคา่ธรรมเนยีม หมายเหต ุ

ครั ง บาท 
 

๑ 
๒ 
 
 

๓ 
๔ 
 
 

๕ 
 
 
 
 

 
ค่าธรรมเนียมการขอใช้น  าประปา 
ค่าธรรมเนียมการโอนหรือเปล่ียนช่ือผู้ใช้น  า 
(ยกเว้นการโอนให้ทายาทโดยธรรม หรือ
ผู้สืบสันดานโดยตรง) 
ค่าน  าประปา 
ค่าธรรมเนียมบ ารุงรักษามาตรวัดน  า 
  ๖.๑ มาตรวัดน  า   ขนาด  ๑/๒  นิ ว 
  ๖.๒ มาตรวัดน  า  ขนาด  ๓/๔  นิ ว 
  ค่าธรรมเนียมในการติดตั งท่อดับเพลิงส่วนบุคคล 
 
 

 
ครั งละ 
ครั งละ 

 
 

ลูกบาศก์เมตรละ 
 

เดือนละ 
เดือนละ 
คิดจุดละ 

 
1๐๐ 

๒๐ 
 

 
 3 

 
๕ 
๕ 

๒,๐๐๐ 

 
อัตราค่าน  า 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
อาจเปล่ียนแปลงได้โดย
เทศบาลต าบล            
ไผ่ด าพัฒนา จะประกาศ
ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

 
 

                                   
                              
 
 

                      
 
 


