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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
เรื่อง การบริหารกิจการประปา
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ว่าด้วยการบริหาร
กิจการประปาเพื่อใช้บังคับกับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองฮางโดยได้ รั บ
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮางและนายอาเภอม่วงสามสิบ จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง เรื่อง การบริหาร
กิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮางตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ว่าด้วยการบริหารกิจการ
ประปาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮางเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่กาหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
ข้อความทัว่ ไป
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“กิจการประปา” หมายความว่า กิจการประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองฮางและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
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“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลและพนักงานส่วนตาบลผู้ที่ได้รับมอบหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในกิจการประปา
“สมาชิกผู้ใช้น้า” หมายความว่า บุคคล หน่วยงาน หรือสถานประกอบการที่ได้ยื่น
คาขอใช้ตามข้อ ๖
“มาตรวัดน้า” หมายถึง เครื่องวัดปริมาณน้าที่แสดงว่าผู้ใช้น้าได้ใช้น้าไปจานวนมาก
น้อยเท่าใด
“ประตูน้า” หมายถึง ตัวปิด - เปิดที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้ามาตรวัดน้า
“ท่อเมนต์จ่ ายน้ า” หมายถึง ท่อเมนต์ จ่ายน้ าที่กิ จการประปาวางผ่า นหน้ าบ้า น
สมาชิกผู้ใช้น้า
“ท่อภายใน” หมายถึง ท่อที่ต่อจากมาตรวัด น้าเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ า
หรืออาคารของสมาชิกผู้ใช้น้า
“ท่อภายนอก” หมายถึง ท่อที่ต่อจากท่อจ่ายน้าของกิจการประปาไปเชื่อมกับมาตรวัดน้า
“ค่าบริการทั่วไป” หมายถึง ค่าบริการในการบารุงรักษาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้า
ท่อเมนต์ท่อภายนอก และอุปกรณ์อื่น
หมวด ๒
สมาชิกผู้ใช้นา้
ข้อ ๖ ผู้มีความประสงค์จะขอใช้น้าจากกิจการประปาต้องยื่นคาขอตามแบบที่กิจการประปากาหนด
โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนจึงจะต่อน้าใช้ได้
ข้อ ๗ สมาชิ ก ผู้ ใ ช้ น้ าทุ ก รายจะต้ อ งใช้ น้ าผ่ า นมาตรวั ด น้ าหากต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งสู บ น้ า
หรือเครื่องมืออื่นใดสูบน้าที่ผ่านมาตรวัดน้าต้องได้รับอนุญาตจากกิจการประปา
ข้อ ๘ การต่อท่อแยกจากท่อเมนต์จนถึงมาตรวัดน้า สมาชิกผู้ใช้น้าจะต้องทาตามแบบที่
เจ้าพนักงานกาหนดและสมาชิกผู้ ใช้น้าจะต้องออกค่าใช้จ่ายค่าท่อ , อุปกรณ์, มิเตอร์วัดน้าเองทั้งหมด
โดยจัดหาเองหรืออาจจะให้เจ้าพนักงานจัดหาโดยผู้ใช้น้าออกค่าใช้จ่ายส่วนการดาเนินการให้เจ้าหน้าที่
กิจการประปาดาเนินการให้เฉพาะสมาชิกผู้ใช้น้ารายใหม่
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ข้อ ๙ มาตรวัดน้าจะต้องติดตั้งไว้ในที่เปิด เผยสามารถตรวจสอบได้หรือห่างจากรั้วไม่เกิน
หนึ่งเมตร
ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ สมาชิกผู้ใช้น้า ทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือย้ายที่ติดตั้งมาตรวัดน้ า
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกิจการประปาไปจากวิธีการที่กิจการประปากาหนด
ข้อ ๑๑ เมื่อสมาชิกผู้ใช้น้าเลิกใช้น้าหรือย้ายที่อยู่หรือโอนให้ผู้อื่นใช้น้าต้องแจ้งให้กิจการประปา
ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยสามวัน
ข้อ ๑๒ ผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่ในอาคารนั้นถ้าประสงค์จะใช้น้าต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้น้า
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อกิจการประปา มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบในจานวนหนี้ที่คนเก่าค้างชาระอยู่
ข้อ ๑๓ สมาชิกผู้ใช้น้าจะต้องไม่นาน้าประปาที่กิจการประปาจัดส่งให้ไปขายหรือจาหน่าย
ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกิจการประปา
ข้อ ๑๔ สมาชิ ก ผู้ ใ ช้ น้ าจะต้ อ งไม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งสู บ น้ าหรื อ เครื่ อ งมื อ อื่ น ใดสู บ น้ าโดยตรงจาก
ท่อเมนต์จ่ายน้าของกิจการประปา
ข้อ ๑๕ สมาชิกผู้ใ ช้น้ าจะต้ องไม่ ทาการปลูกสร้าง ต่ อเติมโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอื่น ใด
หรือกระทาการใด ๆ อันอาจเกิดความเสียหาย หรือเป็นอุปสรรคต่อระบบส่งน้าประปา การบารุงรักษา
มาตรวัดน้าตลอดจนอุปกรณ์นั้น ๆ เว้นแต่ได้ทาความตกลงกับกิจการประปา
หากสมาชิกผู้ใช้น้ากระทาการใด ๆ ตามวรรคหนึ่ง โดยมิได้ทาความตกลงกับกิจการประปา
สมาชิกผู้ใช้น้ายินยอมให้กิจการประปาทาการรื้อถอนมาตรวัดน้าท่อ อุปกรณ์ หรือกระทาการใด ๆ
ได้ตามสมควรแก่กรณีโดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายและสมาชิกผู้ใช้น้ายินยอมเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น
ข้อ ๑๖ กิจการประปา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ จะงดการส่งน้าในเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นการชั่วคราว
โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลเมื่อเห็นมีเหตุจาเป็น
ข้อ ๑๗ การต่อน้าออกจากมาตรวัดน้าให้เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นความประสงค์ขอใช้น้า
ข้อ ๑๘ สมาชิกผู้ใช้น้าจะต้องไม่ซ่อมแซมแก้ไข ดัดแปลงหรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
กับมาตรวัดน้า ประตูน้าหรือท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน้าเป็นอันขาด
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ข้อ ๑๙ ในกรณี มีเ หตุ จ าเป็ น สมาชิ กผู้ ใ ช้น้ ายิ น ยอมให้ พนั ก งานซึ่ง มีห น้ าที่ เ ข้า ไปในที่ ดิ น
อาคารหรือบริเวณอันเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกผู้ใช้ น้าเพื่อตรวจสอบแก้ไขซ่อมแซมระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตกพร้อมทั้งให้ความร่วมมืออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตามควรแก่กรณี
การปฏิบัติงานของพนักงานตามวรรคหนึ่งต้องแสดงบัตรประจาตัวพนักงานเพื่อตรวจสอบ
ข้อ ๒๐ กรณีมีการชารุดเสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
สมาชิ ก ผู้ ใช้ น้ าจะต้ องแจ้ ง ให้ กิจ การประปาทราบโดยเร็ ว อย่ า งช้ า ไม่เ กิ น สามวัน เพื่ อ ซ่ อ มแซมแก้ ไ ข
และผู้ใช้น้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งการขาดประโยชน์อันเกิดแก่กิจการประปา ตามควรแก่กรณี
ข้อ ๒๑ จานวนน้าที่ใช้หรือสูญเสียสิ้นเปลืองไปเกิดขึ้นภายในมาตรวัดน้าเข้าไปไม่ว่าจะเป็น
ท่อชารุดหรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามสมาชิกผู้ใช้ยินยอมชาระค่าน้าตามจานวนที่ได้หรือตามที่สูญเสียไป
ตามตัวเลขที่อ่านได้หรือคานวณได้ตามมาตรวัดน้า
ข้อ ๒๒ กรณีมาตรวัด น้ าชารุด สูญ หายหรือเหตุอันไม่สามารถท าให้ท ราบจ านวนน้าที่ใ ช้
หรือสูญเสียไปตามความเป็นจริงได้ กิจการประปาจะคิดถั วเฉลี่ยโดยนับจากเดือนก่อนชารุด ย้อนหลังไป
สามเดือ นได้ห น่ ว ยน้ าเท่ าใดให้ น ามาหารด้ ว ยสามจะเป็ น จานวนหน่ ว ยน้าถั ว เฉลี่ ย ที่ นามาคิด ค่ า น้ า
ในเดือนที่มาตรน้าชารุดและให้สมาชิกผู้ใช้น้าแก้ไขโดยเร็ว ถ้าไม่แก้ไขจะงดจ่ายน้าทันทีหรือยินยอมให้
กิจการประปาดาเนิน การแก้ไ ขและเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายจากสมาชิกผู้ใช้น้าตามที่กาหนดตามข้อ ๓๓
หรือกรณีอื่นที่กิจการประปากาหนด
ข้อ ๒๓ กิจการประปาจะเรียกเก็บค่าให้บริการตามที่กาหนดตามข้อ ๓๓ โดยสมาชิกผู้ใช้น้า
จะต้องชาระค่าน้าประปาภายในเจ็ด วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้าประปา โดยให้ชาระโดยตรง
กั บ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ห น้ า ที่ จั ด เก็ บ ค่ า บริ ก ารใช้ น้ าประปาหรื อ ช าระโดยตรง ณ กองคลั ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
ข้อ ๒๔ สมาชิ ก ผู้ใ ช้ น้ ารายใดไม่ ชาระเงิ นค่ า น้าประปาภายในก าหนดเวลาตามข้ อ ๒๓
ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับตามข้อ ๓๓
ข้อ ๒๕ ถ้ า หากสมาชิ ก ผู้ ใ ช้ น้ ายั ง ไม่ ช าระเงิ น ค่ า น้ าพร้ อ มค่ า ปรั บ อี ก ภายในเวลาเจ็ ด วั น
นับจากกิจการประปาได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรกิจการประปาจะงดจ่ายน้าทันที
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ข้อ ๒๖ สมาชิ กผู้ ใช้ น้ าที่ ถูก งดจ่ ายน้าเพราะไม่ ชาระหนี้ไ ม่ว่ ากรณี ใ ด ๆ ภายหลัง แสดง
ความจานงขอใช้น้าตามเดิมอีกต้องชาระหนี้ที่ค้างชาระทั้งหมดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่กิจการประปา ดังนี้
(๑) ถ้าสมาชิกผู้ใช้น้าชาระหนี้ที่ค้างชาระทั้งหมดภายในกาหนดหนึ่งปีนับแต่กิจการ
ประปางดจ่ายน้าแล้ว กิจการประปาจะทาการบรรจบมาตรวัดน้าให้ใช้น้าตามเดิมโดยผู้ใช้น้าจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กิจการประปากาหนด
(๒) ถ้าสมาชิกผู้ใช้น้าชาระหนี้ที่ค้างหมดเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่กิจการประปา
งดจ่ายน้าจะต้องยื่นคาขอใช้จ่ายในการติดตั้งเช่นเดียวกับผู้ขอใช้น้ารายใหม่
ข้อ ๒๗ เมื่อสมาชิกผู้ใช้น้าได้รอื้ ถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิลาเนาเดิม โดยมิได้แจ้งเจตนา
ว่าจะครอบครองสิทธิการใช้น้า หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือบอกเลิกสัญญาการใช้น้าภายในกาหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันรื้อถอนให้ถือว่าสละสิทธิหรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น
ข้อ ๒๘ สมาชิกผู้ขอใช้น้าที่ยื่นคาร้องขอและชาระเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาไว้แล้ว
แต่ปฏิเสธที่จะให้วางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้า โดยไม่มีเหตุผลสมควรภายในเวลาที่กิจการประปาแจ้งให้
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ถือว่าสละสิทธิการใช้น้าและยินยอมให้ริบเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามข้อ ๓๓
ข้อ ๒๙ ถ้ า สมาชิ ก ผู้ ใ ช้ น้ าสงสั ย ว่ า มาตรวั ด น้ าจ านวนคลาดเคลื่ อ นจะขอให้ เ ข้ า ท าการ
ตรวจสอบก็ไ ด้โ ดยยื่น ความจานงเป็น ลายลักษณ์อั กษรถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคลาดเคลื่อนจริ ง
กิจการประปาจะคิดจานวนน้าที่ใช้ไปตามข้อ ๒๒ แต่ถ้าปรากฏว่ามาตรวัดน้าอยู่ในสภาพใช้การได้
ตามปกติผู้ใช้น้าต้องเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กาหนด
ข้อ ๓๐ กรณีสมาชิกผู้ใช้น้าจากแหล่งอื่น เช่น น้าฝน น้าบ่อบาดาล ฯลฯ สมาชิกผู้ใช้น้า
จะต้องต่อท่อแยกไว้ต่างหากจากที่จ่ายน้าของกิจการประปาและท่อภายใน
หากสมาชิกผู้ใช้น้าไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งกิจการประปามีสิทธิงดจ่ายน้าและผู้ใช้น้า
ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่กาหนด
ข้อ ๓๑ กรณีสมาชิกผู้ใช้น้าถึงแก่กรรม ทายาทหรือผู้มีสิทธิในอาคารสถานที่นั้นประสงค์
จะได้รับสิทธิการใช้น้าทายาทหรือผู้มีสิทธิต้องแสดงความจานงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทาการโอนสิทธิ
การใช้น้าให้ผู้อื่น

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๓
การบริหารกิจการประปา
ข้อ ๓๒ กิจการประปามี ภาระหน้าที่ ในการผลิต จัด ส่ ง และจาหน่ ายน้ าประปาในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮางเพื่อประโยชน์ในการบริการสาธารณูปโภค
ข้อ ๓๓ อัตราค่าให้บริการให้เรียกเก็บจากสมาชิกผู้ใช้น้าตามอัตรา ดังนี้
(๑) อัตราค่าน้าหน่วยละ ๗ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมการใช้น้าเดือนละ ๑๐ บาท
(๓) ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ารายใหม่ ๑๐๐ บาท
(๔) ค่าธรรมเนียมบรรจบน้า ๕๐ บาท
(๕) ค่าปรับกรณีค้างชาระค่าน้า ๑๐ บาท
(๖) ค่าเปลี่ยนมาตรวัดน้าที่ชารุดให้เป็นหน้าที่ของกิจการประปา
(๗) ค่าปรับอื่น ๆ เช่น รถไถนาบดทับ รถเกี่ยวข้าวบดทับฯ ตามมู ลค่าความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจริง
ข้อ ๓๔ การปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมและบ ารุ ง รั ก ษากิ จ การประปากรณี ที่ ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง
ของกิจการประปาชารุดให้ถือเป็นหน้าที่ของกิจการประปา ในการซ่อมแซมบารุงรักษาให้ระบบประปา
สามารถใช้การได้อยู่เสมอ
ข้อ ๓๕ ให้กิจการประปามีรายจ่าย ดังนี้
(๑) รายจ่ายในการดาเนินการเกี่ยวกับการผลิตน้าประปา ระบบการจ่ายน้าประปา
การบารุงรักษาซ่อมแซมและการขยายกิจการประปา
(๒) รายจ่ายในการบริหารกิจการประปา เช่น ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
(๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการบริหารกิจการประปา
ข้อ ๓๖ เจ้าหน้าที่กิจการประปามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ปิด – เปิดน้า ตามกาลังของระบบประปาและต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สมาชิกผู้ใช้น้า

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒) รายงานการชารุด ของระบบประปาต่อองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
ทันทีที่รับทราบ
(๓) บารุงรักษา และซ่อมแซมระบบประปาเบื้องต้น
(๔) ปฏิบัติตามคาสั่งที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮางมอบหมายให้
หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๓๗ หากผู้ใดกระทาการใด ๆ ที่ทาให้ทรัพย์สินของการประปาเสียหายจะเป็นด้วยเหตุบังเอิญ
หรื อ เจตนาก็ ต ามหากมี ห ลั ก ฐานยื น ยั น ได้ ผู้ นั้ น จะต้ อ งชดใช้ ค่ า เสี ย หายทั้ ง หมดให้ แ ก่ ก าร ประปา
และอาจจะถูกดาเนินคดีอาญาฐานทาลายทรัพย์สินของทางราชการ
ข้อ ๓๘ หากผู้ ใ ดมี เ จตนาขโมยน้ าใช้ โ ดยไม่ ผ่ า นมาตรวั ด น้ าหรื อ ใช้ น้ าก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ
ความยินยอมจากการประปาจะต้องถูกงดจ่ายน้าทันทีและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๙ ผู้ใดละเมิดข้อบัญญัตินี้จนทาให้เกิดการเสียหายแก่กิจการประปาด้วยประการใดก็ดี
ให้ ผู้นั้น ชดใช้ค่าเสียหายแก่กิจการประปาเท่าที่จ่ายไปเมื่อการนั้นและต้องระวางโทษปรับอีกไม่เกิน
๑,๐๐๐ บาท
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๐ การดาเนินการใดที่อยู่ระหว่างดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ข้อบัญญัติฉบับนี้
ใช้บังคับให้ดาเนินการต่อไปตามเดิมจนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนนั้นและให้ถือว่าไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้สาหรับขั้นตอนต่อไปให้ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สมศักดิ์ โสตแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง

