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บันทึกหลกัการเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน 

เร่ือง การบริหารกิจการการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน พ.ศ.2565 
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หลักการ 
เพ่ือให้มีข้อบัญญัติต ำบลว่ำด้วย เรื่อง กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนที่เป็นทรัพย์สิน

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ใช้บังคับกับผู้ใช้น  ำของกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน 
 

เหตุผล 
เพ่ือให้กำรบริหำรกิจกำรและกำรบ ำรุงรักษำระบบประปำ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

หนองเอ่ียน สำมำรถให้บริกำรขั นพื นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพและเพ่ิมคุณภำพชีวิตของประชำชน ในพื นที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มำตรำ 68 (1) และ
มำตรำ 71 จึงมีควำมจ ำเป็นต้องตรำข้อบัญญัตินี   
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 โดยที่เป็นกำรสมควรตรำข้อบัญญัติต ำบลหนองเอ่ียน ว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองเอ่ียน พ.ศ.2565  
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 68 (1) ประกอบกับมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
เอ่ียน  โดยควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนและนำยอ ำเภอ จึงตรำข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี   

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี เรียกว่ำ “ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน เรื่อง กำรบริหำรกิจกำร
ประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน พ.ศ.2565” 

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองเอ่ียน 

ข้อ 3. ในข้อบัญญัตินี  
“กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน” หมำยถึง กิจกำรประปำที่เป็นทรัพย์สิน และบริหำร

จัดกำรโดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน 
“ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั งประปำ” หมำยถึง เงินหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนใด ที่กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลหนองเอ่ียน เรียกเก็บจำกผู้ใช้น  ำประปำ รวมทั งค่ำท่อ อุปกรณ์ ค่ำแรง และค่ำด ำเนินกำรติดตั งประปำจนแล้ว
เสร็จ แต่ไม่รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั งประปำภำยในอำคำร 

“เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น” หมำยถึง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน 
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนหรือพนักงำนส่วนต ำบลที่ได้รับ

มอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
“ผู้ขอใช้น  ำ” หมำยถึง บุคคลที่ได้ท ำค ำร้องขอใช้น  ำประปำ ยื่นไว้ต่อกับกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลหนองเอ่ียน และยังมิได้ท ำสัญญำกำรใช้น  ำประปำให้ไว้กับกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน 
“ผู้ใช้น  ำ” หมำยถึง บุคคลที่ได้ท ำสัญญำกำรใช้น  ำไว้กับกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน 
“อุปกรณ”์ หมำยถึง สิ่งของที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดส่งและจ ำหน่ำยน  ำให้แก่ผู้ใช้น  ำนอกจำก ท่อภำยใน 

ท่อภำยนอก 
“ท่อ” หมำยถึง ท่อส ำหรับใช้ในกำรส่งและจ ำหน่ำยน  ำให้แก่ผู้ใช้ 
“ประตูน  ำ” หมำยถึง อุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับปิด เปิด จัดส่งจ ำหน่ำยน  ำให้แก่ผู้ใช้น  ำ 
“ท่อภำยใน” หมำยถึง ท่อที่ต่อจำกประตูน  ำเข้ำสู่บริเวณสถำนที่ใช้น  ำหรือภำยในอำคำร 
“ท่อภำยนอก” หมำยถึง ท่อที่ต่อจำกท่อจ่ำยน  ำของ กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนไป

เชื่อมกับประตูน  ำ 
          “กำรงดจ่ำยน  ำ” หมำยถึง กำรที่กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน งดจัดส่งและจ ำหน่ำย
น  ำให้แก่ผู้ใช้น  ำ จะเป็นด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตำมที่ผู้ใช้น  ำจะไม่ได้รับน  ำจนกว่ำจะได้ท ำกำรขอรับใช้น  ำใหม่              
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ข้อ 4. กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน จะส่งน  ำประปำเข้ำไปให้ใช้ตำมเคหะสถำน

บ้ำนเรือนหรือสถำนที่ต่ำงๆ ต่อเมื่อผู้ขอใช้น  ำได้ท ำสัญญำกับกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนแล้ว 
และตกลงที่จะปฏิบัติตำมข้อบัญญัติดังต่อไปนี  

ข้อ 5. กำรขอติดตั งประปำ 
  (1) ผู้ขอใช้น  ำประปำต้องน ำ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน , ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตร
ข้ำรำชกำร และแผนผังที่ตั งมำตรวัดน  ำ มำให้กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนไว้เป็นหลักฐำนใน
กรณีที่ผู้ขอใช้น  ำมีชื่อเป็นผู้อยู่อำศัยในบ้ำนหรือบ้ำนเช่ำต้องให้เจ้ำบ้ำนท ำหนังใบมอบอ ำนำจอนุญำตให้ต่อท่อและ
ติดตั งมำตรวัดน  ำมำมอบให้กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนไว้เป็นหลักฐำน 
  (2) เมื่อผู้ขอใช้น  ำยื่นค ำขอให้กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน เรียกเก็บเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั งประปำตำมำอัตรำท้ำยข้อบัญญัตินี พร้อมกับออกใบเสร็จรับเงิน 
  (3) ส ำหรับสถำนที่รำชกำร บ้ำนพักของทำงรำชกำร โรงเรียนรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ วัด และสถำนที่
ประกอบพิธีทำงศำสนำต่ำงๆ ที่ได้จดทะเบียนใบอนุญำตแล้วกำรขอใช้น  ำประปำต้องให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร/องค์กำร
หรือผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย เป็นผู้ลงนำมยื่นควำมประสงค์ขอติดตั งประปำและเป็นคู่สัญญำใช้น  ำประปำกับกำร
ประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน 
  (4) บริษัท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ธนำคำรพำณิชย์ โรงเรียนเอกชน ที่ประสงค์ขอ
ติดตั งประปำในนำมบริษัท ห้ำงหุ้นส่วนฯ ธนำคำรพำณิชย์ โรงเรียนเอกชน ต้องยื่นค ำร้องตำมแบบของกิจกำร
ประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน โดยให้ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยเป็นผู้ลงนำมยื่นควำมประสงค์ขอติดตั ง
ประปำและเป็นคู่สัญญำใช้น  ำประปำกับกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนโดยน ำหลักฐำนมำแสดง 
  (5) แบบค ำร้อง แบบค ำขอ สัญญำกำรใช้น  ำ แผนผัง หรือแบบพิมพ์อ่ืนๆ ให้เป็นไปตำมท่ีกิจกำร
ประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนก ำหนด 
 ข้อ 6. ค่ำธรรมเนียมและอัตรำค่ำบริกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมอัตรำแนบท้ำยข้อบัญญัตินี  
  (1) อัตรำค่ำใช้น  ำประปำ ให้ติดอัตรำค่ำใช้น  ำประปำเป็นรำยลูกบำศก์เมตรตำมอัตรำค่ำน  ำประปำ
ท้ำยข้อบัญญัตินี  
  กรณีมีเหตุจ ำเป็น กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนจะงดหรือลดอัตรำค่ำใช้
น  ำประปำเป็นครั งครำวหรือเฉพำะรำยได้ ทั งนี ต้องได้รับอนุมัติจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน 
  (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรวำงท่อภำยนอก ผู้ใช้น  ำเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั งท่อภำยนอกทั งหมด 
  อนึ่ง ผู้ใช้น  ำกับกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน ให้ติดค่ำบริกำรเป็นรำยเดือน
ตำมอัตรำท้ำยข้อบัญญัตินี  
 ข้อ 7. กำรส่งน  ำประปำ 
  (1) น  ำประปำที่จะส่งให้ใช้นั น กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนจะด ำเนินกำรให้
เมื่อผู้ขอใช้น  ำตกลงท ำสัญญำกับกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน ณ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำ ร
ส่วนต ำบลหนองเอ่ียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  (2) กำรต่อท่อจำกท่อใหญ่ภำยนอกอำคำร ถึงที่ติดตั งมำตรวัดน  ำ พร้อมทั งก ำหนดขนำดสิ่งของ
เหล่ำนั น ผู้หนึ่งผู้ใดจะกระท ำมิได้ เป็นหน้ำที่ของกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนโดยเฉพำะ และ
ผู้ใช้น  ำต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำและติดตั งทั งหมด ส ำหรับท่อและอุปกรณ์หลังมำตรวัดน  ำเข้ำไปผู้ใช้น  ำต้อง
จัดท ำเอง 
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                 (3) มำตรวัดน  ำจะต้องติดตั งไว้ตอนต้นทำงภำยในเขตสถำนที่ของผู้ใช้น  ำที่ตรวจสอบได้ง่ำย ทั งนี ต้อง
ไม่เกิน 3 เมตร เพ่ือควำมสะดวกแก่พนักงำนของกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนสำมำรถ
ตรวจสอบ จดปริมำณน  ำ เปลี่ยนแปลงแก้ไข และซ่อมแซมบ ำรุงได้ตลอดเวลำ ทั งนี ต้องอยู่ในกำรพิจำรณำของ
กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน 
       (4) บรรดำท่อและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่วำงไว้ในถนน หรือนอกเขตบ้ำน และในบริเวณเขตบ้ำนหรือสถำนที่
ของผู้ใช้น  ำนับจำกมำตรวัดน  ำออกมำภำยนอก เป็นสมบัติของกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน 
ส่วนท่อและอุปกรณ์ภำยในต่อมำมำตรวัดน  ำเข้ำไปเป็นสมบัติของผู้ใช้น  ำ 
                 (5) ถ้ำท่อเกิดช ำรุดขึ นผู้ใช้น  ำจะต้องจัดซ่อมโดยออกค่ำใช้จ่ำยเอง หรือขอให้กิจกำรประปำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนขอซ่อมให้ก็ได้ โดยผู้ใช้น  ำเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั งสิ น 
        (6) ห้ำมมิให้ผู้ใช้น  ำท ำกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือย้ำยที่ติดตั งประตูน  ำมำตรวัดน  ำ โดยไม่ได้รับควำม
ยินยอมเป็นหนังสือจำกกิจกำรประปำองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน 
        (7) ผู้ใช้น  ำจะต้องรับผิดชอบ ดูแล รักษำประตูน  ำ มำตรวัดน  ำ และท่อภำยนอกประตูน  ำออกมำให้อยู่
ในสภำพที่เรียบร้อยดีอยู่เสมอ ถ้ำเกิดช ำรุดเสียหำย โดยกำรท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งผู้ใช้น  ำต้องชดใช้ค่ำซ่อมแซมหรือ
ค่ำเสียหำยให้แก่กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน 
        (8) ถ้ำปรำกฏว่ำท่อในเขตสถำนที่ของผู้ใช้น  ำเกิดช ำรุด รั่วไหลขึ นภำยนอกประตูน  ำผู้ใช้น  ำต้องแจ้งให้
กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนทรำบโดยเร็วที่สุด เพ่ือจะได้ซ่อมให้เรียบร้อย 
 ข้อ 8. อัตรำค่ำบริกำรและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำจำกค่ำใช้จ่ำยของกิจกำรประปำ และภำวะเศรษฐกิจทั่วไป ทั งนี 
ต้องได้รับอนุมัติจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน 
 ข้อ 9. ค่ำซ่อมบำทวิถี ถนน ท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำ ฯลฯ ในกรณีกำรต่อท่อและติดตั งประปำ
จ ำเป็นต้องขุดผ่ำนบำทวิถี ถนน ท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำ ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง ผู้ขอใช้น  ำเป็นผู้จ่ำยค่ำซ่อมแซมดังกล่ำว 
 ข้อ 10. ผู้ใช้น  ำต้องช ำระเงินค่ำน  ำ เมื่อพนักงำนเก็บเงินได้มำขอเก็บเงิน และเม่ือช ำระแล้วพนักงำนจะออก
ใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐำน หำกผู้ใช้น  ำไม่สำมำรถช ำระได้เมื่อพนักงำนขอเรียกเก็บ จะต้องน ำเงินไปช ำระ ณ 
ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน ภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่เจ้ำหน้ำที่ได้ส่งใบแจ้งหนี ไว้ ณ บ้ำนผู้ใช้น  ำ 
หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนมีสิทธิที่จะงดกำรส่งน  ำแก่ผู้ใช้
น  ำรำยนั นทันที และผู้ใช้น  ำยังต้องรับผิดชอบช ำระหนี สินที่ค้ำงอยู่ทั งสิ น 
 ข้อ 11. อัตรำค่ำน  ำประปำ กรณีมำตรวัดน  ำช ำรุด ให้คิดถัวเฉลี่ยโดยนับจำกเดือนก่อนเสียย้อนขึ นไปสำม
เดือน เดือนที่เสียนั นไม่นับ และหำรด้วยสำม จะเป็นจ ำนวนน  ำถัวเฉลี่ยในเดือนที่มำตรวัดน  ำเสีย ถ้ำมำตรวัดน  ำเสีย
ในเดือนแรกที่เริ่มใช้น  ำจะคิดจ ำนวนน  ำที่ใช้ไปนั นตำมจ ำนวนที่ใช้ภำยหลังเมื่อผู้ขอใช้น  ำได้เปลี่ยนมำตรน  ำใหม่แล้ว 
 ข้อ 12. ผู้ใช้น  ำต้องรับผิดชอบดูแลรักษำตรำผลึกที่มำตรวัดน  ำ และท่ีข้อต่อรวมทั งลวดที่ใช้ร้อยตรำให้อยู่ใน
สภำพที่เรียบร้อย หำกช ำรุดหรือถูกท ำลำยไป หรือลวดที่ใช้ร้อยตรำผลึกขำดไปไม่ว่ำจะด้วยเหตุใดก็ตำมผู้ใช้น  ำต้อง
รีบแจ้งให้กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนทรำบถ้ำปรำกฏว่ำควำมเสียหำยเกิดขึ นจำกำรกระท ำ
ของผู้ใช้น  ำ หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำผู้ใช้น  ำจะต้องชดใช้ค่ำเสียหำยต่ำงๆ รวมทั งค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับกำรนี 
ให้แก่กิจหำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนตำมที่เรียกเก็บ 
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 ข้อ 13. ถ้ำท่อภำยในและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ต่อหรือติดตั งอยู่ภำยในมำตรวัดน  ำเกิดช ำรุดรั่วไหล ผู้ใช้น  ำต้อง
จัดกำรซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด และต้องช ำระค่ำน  ำที่สูญเสียไปในกำรนี ด้วย 
 ข้อ 14. ผู้ใช้น  ำต้องรับผิดชอบดูแลรักษำมำตรวัดน  ำและประตูน  ำให้อยู่ในสภำพที่เรียบร้อยใช้กำรได้ 
  ในกำรที่มำตรวัดน  ำช ำรุดเสียหำยเพรำะเกิดจำกกำรกระท ำโดยเจตนำท ำลำยมำตรวัดน  ำอันท ำให้
จดจ ำนวนน  ำไม่ได้ หรือท ำให้ตัวเลขในมำตรวัดน  ำไม่เดินเป็นปกติตำมสภำพเดิมที่ติดตั งไว้ หรือมีเจตนำกระท ำให้
มำตรวัดน  ำสูญหำยไป ผู้ขอใช้น  ำจะต้องเปลี่ยนหรือติดตั งตั งมำตรวัดน  ำใหม่ ผู้ใช้น  ำจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำร
เปลี่ยนหรือติดตั งมำตรวัดน  ำใหม่ นอกจำกนี ยังต้องยินยอมให้กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน 
เรียกร้องให้ช ำระค่ำเสียหำยที่กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนก ำหนด 
  ข้อ 15. เมื่อผู้ใช้น  ำจะเลิกใช้น  ำ หรือย้ำยสถำนที่อยู่หรือโอนให้ผู้ อ่ืนต้องแจ้งให้กิจกำรประปำองค์กร
บริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน 
 ข้อ 16. ในกรณีที่ผู้มำอยู่ใหม่ในสถำนที่ของผู้ใช้น  ำเดิม ประสงค์จะเป็นผู้ใช้น  ำแทนผู้ใช้น  ำเดิมหรือประสงค์
จะรับช่วงกำรใช้น  ำต่อไป  ผู้เข้ำมำอยู่ใหม่ต้องแจ้งควำมจ ำนงขอรับใช้น  ำต่อกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองเอ่ียนโดยไม่ชักช้ำ กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนอำจจะพิจำรณำให้ได้สิทธินั นก็ได้ โดยผู้
เข้ำมำอยู่ใหม่ต้องรับผิดชอบหนี ค้ำงช ำระท่ีมีอยู่เดิมทั งหมด 
  ในกรณีที่ผู้เข้ำมำอยู่ใหม่ได้ใช้น  ำแทนผู้ใช้น  ำเดิม แต่มิได้แจ้งให้กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองเอ่ียนทรำบ หำก กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนตรวจพบและแจ้งให้ทรำบผู้เข้ำมำ
อยู่ใหม่ต้องติดต่อขอเป็นผู้ใช้น  ำ หรือขอรับช่วงกำรใช้น  ำเดิมภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หำกพ้น
ก ำหนดนี  กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนมีสิทธิงดจ่ำยน  ำได้ 
 ข้อ 17. สถำนที่ใดเคยต่อท่อใช้น  ำอยู่ก่อนแล้วแต่ยกเลิกไป ภำยหลังมีผู้ขอใช้น  ำอีก ผู้ใช้น  ำต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมในกำรติดตั งให้แก่ กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ 
 ข้อ 18. ผู้ใช้น  ำรำยใดถูกงดจ่ำยน  ำเพรำะไม่ช ำระหนี ค้ำง หรือกรณีอ่ืนใด ภำยหลังแสดงควำมจ ำนงขอใช้น  ำ
ตำมเดิมอีกต้องช ำระหนี ที่ค้ำงและหนี อื่นๆ พร้อมทั งค่ำธรรมเนียมในกำรบรรจบมำตรวัดน  ำครั งละ 100 บำท ด้วย 
แต่ถ้ำผู้ใช้น  ำได้รื อถอนท่อภำยในออกไปบำงส่วนหรือทั งหมด ซึ่งไม่สำมำรถบรรจบมำตรวัดน  ำให้ใช้น  ำประปำได้ทันที
ให้คิดค่ำธรรมเนียมเหมือนผู้ใช้น  ำรำยใหม่ทุกกรณี 
 ข้อ 19. ห้ำมผู้ใช้น  ำประปำน ำน  ำประปำไปขำยหรือแจกจ่ำยให้กับผู้ใด เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกกิจกำร
ประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนเป็นลำยลักษณ์อักษร หำกผู้ใช้น  ำฝ่ำฝืนข้อห้ำมนี  กิจกำรประปำมีสิทธิ
งดจ่ำยน  ำได ้
 ข้อ 20. ห้ำมผู้ใช้น  ำใช้เครื่องสูบน  ำ หรือเครื่องมืออ่ืนใดสูบน  ำโดยตรงจำกท่อจ่ำยน  ำของ กิจกำรประปำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียน หรือต่อท่อตรงจำกท่อภำยใน หำกผู้ใช้น  ำฝ่ำฝืนข้อห้ำมนี  กิจกำรประปำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองเอ่ียนมีสิทธิงดจ่ำยน  ำได้ 
 ข้อ 21. ผู้ใช้น  ำต้องอ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนกิจกำรประปำ ในกำรเข้ำไปตรวจสอบท่อและอุปกรณ์
ภำยในเขตสถำนที่ของผู้ใช้น  ำเมื่อมีเหตุสมควร 
 ข้อ 22. ถ้ำมีท่อน  ำใช้รับน  ำมำจำกแหล่งอ่ืน เช่น น  ำฝน น  ำบ่อ ฯลฯ ท่อน  ำใช้จะต้องแยกต่ำงหำกจำกท่อ
ภำยใน 





อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าประกันฯและค่าน ้าประปาท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอี่ยน 
      เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอี่ยน พ.ศ.2565 
 
1. อัตราค่าธรรมเนียมขอติดตั้งประปาและค่าบริการ 

 

รายการติดตั ง อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) หมายเหตุ 

1. ค่าติดตั้งมาตรวัดน้้า ครั้งละ 100  

2. ค่าบริการ เดือนละ 5  

 
2. อัตราค่าประกันการใช้น้้า 
 

มาตรวัดน ้า อัตราค่าประกัน (บาท) หมายเหตุ 

ขนาด Ø 1/2” 100  
 
3. อัตราค่าใช้น้้าประปา 
 

จ้านวนหน่วยน ้า 
เก็บในอัตราลูกบาศก์เมตร 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ลูกบาศก์เมตรละ 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



ข้อ 1. ขอติดตั้งมาตรวัดน้้าเส้นผ่าศูนย์กลาง....................นิว้ 
      ข้อ 2. ขอวางท่อ 

                       ข้อ 3. ขอใช้น้้าประปาชั่วคราว 
                         ข้อ 4. ขอโอนประเภทการใช้น้้า 

 ข้อ 5. อื่นๆ 
 

แบบค้าขอ 
สัญญาเลขท่ี........................................... 

เขียนที่............................................... 
 

วันที่............ เดือน............................. พ.ศ. .............. 
       ข้าพเจ้า....................................................... .......................... อายุ.................ปี  อยู่บา้นเลขท่ี.............. หมู่ที่.....
ถนน............................ ต้าบล........................................... อ้าเภอ................................... จงัหวัด.................................. 
โทรศัพท์.................................. บัตรประจ้าตัวประชาชนเลขท่ี................................................. ..วันหมดอายุ................ 
อาชีพ......................................  สถานที่ท้างาน.................................................................  โทรศัพท์
........................................... 
       มีความประสงค์จะด้าเนินการตามข้อ................. ส้าหรับบ้านเลขที่............ หมู่ที่.........ถนน................................ 
ต้าบล..........................  อ้าเภอ.........................  จังหวัด.......... .............สถานที่ใกล้เคียง.............................................. 
โดยมีการต่อท่อภายในเส้นผ่าศูนย์กลาง....................นิ้ว และมีก๊อกน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง.................................นิ้ว 
จ้านวน.........................ก๊อก 
       ข้าพเจ้ายินดีจะให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน ในการส้ารวจ
และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน เกี่ยวกับการขอใช้
น้้าประปาทุกประการซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 
 
                                                      (ลงชื่อ).................................................ผู้ขอใช้น้้าประปา 
                        (.................................................) 
 
เอกสารประกอบการยื่นค้าขอ 
1. ส้าเนาบัตรประชาชน   จ้านวน....................ชุด 
2. ส้าเนาทะเบียนบ้าน   จ้านวน....................ชุด 
3. หลักฐานอ่ืนๆ    จ้านวน....................ชุด 
 
…………………………………………………………………ฉีกตามรอยปรุ.................................................................................  

ใช้รับค้าขอ  (ส้าหรับเจ้าหน้าที่) 
ได้รับค้าขอเลขที่.......................................................จาก.......................................................................................... 
เมื่อวันที่.......................... เดือน........................................ พ.ศ. ............................ ไว้แล้ว  
                                                                              (ลงชื่อ).................................................ผู้รับค้าขอ 
                    (.................................................) 
(เม่ือมาติดต่อโปรดน้าใบรับค้าขอมาแสดงทุกครั้ง) 



กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอี่ยน 
 

วันที่........................ เดือน..................................... พ.ศ. ............................. 
เรื่อง  การตรวจสอบการขออนุญาตใช้น้้าประปา 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน 
         ตามค้าร้องขอใช้น้้าประปาเลขที่………………………. นาย/นาง/นางสาว.............................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี................. หมู่ที่.................... ถนน.............................. ต้าบล........................... . อ้าเภอ.......................... 
จังหวัด............................. รหสัไปรษณีย์............................... โทรศัพท์......................................... 
         ได้ขออนุญาตใช้น้้าประปา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆของระบบประปา ส้าหรับบ้านเลขท่ี.............. หมู่ที่......... 
ซอย......................ถนน........................... ต้าบล............................ อ้าเภอ............................. จังหวัด........................... 
รหัสไปรษณีย์............................... โทรศัพท์......................................... 
 
บันทึกการตรวจสอบ 
 1. ท้าการติดตั้งมาตราวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ……………….……………. นิ้ว 
 2. วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ……………………………………………..……. นิ้ว 
 3. ติดตั้งประตูกั้นน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ……………………………………. นิ้ว 
 4. ติดตั้งก๊อกน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ………………………………….………. นิ้ว   จ้านวน............................ก๊อก 
 5. มาตราวัดน้้าหมายเลข …........……………………………………………………………….……………………..………………. 
 6. สถานที่ติดตั้งมาตราวัดน้้า …………………………………………………..………………………………………………………. 
 7. อื่นๆ ………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
 
ได้ติดตั ง 
  ถูกต้อง 
  ไม่ถูกต้อง 
 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน เรื่อง กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน  
 
 
      (ลงชื่อ).............................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ 
 
              (...............................................................) 
 
 
      (ลงชื่อ)..........................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
                      (..............................................................) 
 
 
 



“ส้าหรับ กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน” 
 
สัญญาเลขท่ี............................ ผู้ใช้น้้าเลขที่........................ 

 
  ท้าท่ี.................................................. 

วันที่.................. เดือน............................... พ.ศ. ................ 
 ข้าพเจ้า................................................. อยู่บ้านเลขท่ี................. หมู่ที่.................... ตรอก/ซอย.................... 
ต้าบล................................... อ้าเภอ...................................... จังหวัด........................................... 
          ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ใช้น้้า” ขอท้าสัญญาการใช้น้้าประปาให้ไว้กับกิจการประปาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองเอ่ียน โดย........................................................ ต้าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน 
ซึ่งเป็นตัวแทนของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน ดังต่อไปนี้ 
          ข้อ 1. ผู้ใช้น้้า   ยอมรับว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่ากิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองเอ่ียน หรือผู้ใช้น้้าจะบอกเลิกสัญญาหรือได้โอนสิทธิการใช้น้้าให้ผู้อ่ืน โดยความเห็นชอบของกิจการประปา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 ข้อ 2. ผู้ใช้น้้า ยอมรับว่าเงื่อนไขการใช้น้้าท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและยินยอมปฏิบัติตามทุก
ประการ 
 ข้อ 3. ผู้ใช้น้้า ยอมรับว่าจะปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน เรื่อง กิจการประปา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน พ.ศ. 2565 ระเบียบ และประกาศของกิจการประปาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองเอ่ียน อันเกี่ยวกับการใช้น้้าประปาที่ใช้อยู่หรือที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือที่จะจัดให้มีขึ้นใหม่ทุก
ประการ 
 ข้อ 4. ผู้ใช้น้้า ยอมรับว่ากิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน อาจจัดส่งน้้าให้ใช้ไม่ทุกเวลา
และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการจ่ายน้้า ในเวลาใดเป็นการชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลเมื่อเห็นเป็นความจ้าเป็น 
 ข้อ 5. ผู้ใช้น้้า ยอมรับว่าถ้าละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดยินยอมให้กิจการประปาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองเอ่ียน งดการจ่ายน้้า บอกเลิกสัญญา และหรือเรียกค่าเสียหายแล้วแต่กรณี 
 กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน บอกเลิกสัญญาค่าน้้าประปาก็ดีหรือหนี้อ่ืนใดก็ดีที่ค้าง
ช้าระ ผู้ใช้น้้ายินยอมช้าระให้กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียนขอทั้งสิ้นทันที ที่กิจการประปา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน แจ้งให้ทราบ 
 สัญญานี้ ท้าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทราบและเข้าใจข้อความโดย
ตลอดแล้วผู้ใช้น้้ายึดถือไว้หนึ่งฉบับและกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียนขอเก็บไว้หนึ่งฉบับ เพ่ือ
เป็นหลักฐานในการท้าสัญญา คู่สัญญาจึงมีลายมือชื่อไว้เป็นสัญญาต่อหน้าพยาน 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ใช้น้้า                         (ลงชื่อ)..............................................นายก อบต.                      
 
       (..............................................)                                        (..............................................) 
 
(ลงชื่อ)..............................................พยาน                         (ลงชื่อ)..............................................พยาน                      
 
       (..............................................)                                        (..............................................) 



“ส้าหรับ ผู้ใช้น ้า” 
 

สัญญาเลขท่ี............................ ผู้ใช้น้้าเลขที่........................ 
                                         ท้าท่ี................................................ 

วันที่.................. เดือน............................... พ.ศ. ................ 
 ข้าพเจ้า................................................. อยู่บ้านเลขท่ี................. หมู่ที่.................... ตรอก/ซอย.................... 
ต้าบล................................... อ้าเภอ...................................... จังหวัด...........................................  
 
 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ใช้น้้า” ขอท้าสัญญาการใช้น้้าประปาให้ไว้กับกิจการประปาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองเอ่ียน โดย........................................................ ต้าแหน่ง นายกองค์การบรหิารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน 
ซึ่งเป็นตัวแทนของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1. ผู้ใช้น้้า   ยอมรับว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่ากิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองเอ่ียน หรือผู้ใช้น้้าจะบอกเลิกสัญญาหรือได้โอนสิทธิการใช้น้้าให้ผู้อ่ืน โดยความเห็นชอบของกิจการประปา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 ข้อ 2. ผู้ใช้น้้า ยอมรับว่าเงื่อนไขการใช้น้้าท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและยินยอมปฏิบัติตามทุก
ประการ 
 ข้อ 3. ผู้ใช้น้้า ยอมรับว่าจะปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน เรื่อง กิจการประปา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน พ.ศ. 2565 ระเบียบ และประกาศของกิจการประปาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองเอ่ียน อันเกี่ยวกับการใช้น้้าประปาที่ใช้อยู่หรือที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือที่จะจัดให้มีขึ้นใหม่ทุก
ประการ 
 ข้อ 4. ผู้ใช้น้้า ยอมรับว่ากิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน อาจจัดส่งน้้าให้ใช้ไม่ทุกเวลา
และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการจ่ายน้้า ในเวลาใดเป็นการชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลเมื่อเห็นเป็นความจ้าเป็น 
 ข้อ 5. ผู้ใช้น้้า ยอมรับว่าถ้าละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดยินยอมให้กิจการประปาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองเอ่ียน งดการจ่ายน้้า บอกเลิกสัญญา และหรือเรียกค่าเสียหายแล้วแต่กรณี 
 กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน บอกเลิกสัญญาค่าน้้าประปาก็ดีหรือหนี้อ่ืนใดก็ดีที่ค้าง
ช้าระ ผู้ใช้น้้ายินยอมช้าระให้กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียนขอทั้งสิ้นทันที ที่กิจการประปา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน แจ้งให้ทราบ 
 สัญญานี้ ท้าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทราบและเข้าใจข้อความโดย
ตลอดแล้วผู้ใช้น้้ายึดถือไว้หนึ่งฉบับและกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียนขอเก็บไว้หนึ่งฉบับ เพ่ือ
เป็นหลักฐานในการท้าสัญญา คู่สัญญาจึงมีลายมือชื่อไว้เป็นสัญญาต่อหน้าพยาน 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ใช้น้้า                         (ลงชื่อ)..............................................นายก อบต.                      
       (..............................................)                                        (..............................................) 
 
(ลงชื่อ)..............................................พยาน                         (ลงชื่อ)..............................................พยาน                       
      (...............................................)                                        (..............................................) 
 



 
ใบอนุญาต 

 
ติดตั้งมาตรวัดน้้า เครื่องกั้นน้้า และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบประปา 

 
เลขที่..................................... 
 
 อนุญาตให้....................................................................... อยู่บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ที่........................ 
ซอย................... ถนน.................... ต้าบล................................ อ้าเภอ.............................. จังหวั ด.............................. 
 
 ข้อ 1.  ท้าการ ติดตั้งมาตรวัดน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 ข้อ 2.  ขอวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 ข้อ 3.  ขอติดตั้งก๊อกน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 ข้อ 4.  ขอใช้น้้าประปา 
 ข้อ 5.  ขอโอนประเภทการใช้น้้า 
 ข้อ 6.  อ่ืนๆ....................................................... .. 
 ข้อ 7.  อ่ืนๆ......................................................... 
 
  (1) ผู้ใดได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่ก้าหนดในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน เรื่อง กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน พ.ศ. 2565 
โดยเคร่งครัด 
 
 ออกให้ ณ วันที่...........  เดือน............................ พ.ศ. ...................... 
 
 

(ลงชื่อ) …………............…………………… 
         (นายธนะเมศฐ์  เพชรวงค์รชตะ) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเอ่ียน 
 
 


