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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ 
เรื่อง   การดําเนินการกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 

องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ 

บริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   

(ฉบับที่  ๕ )  พ.ศ .  ๒๕๔๖  อันเป็นกฎหมายที่ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 

และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑   

และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ 

บริหารส่วนตําบลโนนประดู่  และนายอําเภอสีดา  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่   เรื่ อง   

การดําเนินการกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้มีผลบังคับใช้หลังจากได้ทําการปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่  และสถานที่สาธารณะอ่ืน ๆ  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

โนนประดู่  ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  หรือข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบและคําส่ังอ่ืนใดขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลโนนประดู่  ซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

“ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา”  หมายถึง  เงินหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลโนนประดู่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ําประปา  รวมทั้งค่ามาตรวัด  ค่าท่อ  อุปกรณ์  ค่าแรง  และ 

ค่าดําเนินการติดตั้งประปาจนแล้วเสร็จ  แต่ไม่รวมถึง  ค่าติดตั้งประปาภายในอาคาร 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายถึง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่  หรือข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ตําแหน่งอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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“ผู้ขอใช้น้ํา”  หมายถึง  ผู้ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ําต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

“ผู้ใช้น้ํา”  หมายถึง  ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ใช้น้ําประปาขององค์การ 

บริหารส่วนตําบลโนนประดู่ 

“ระบบการผลิตน้ํา”  หมายถึง   ระบบการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงน้ําประปา   เช่น   

ระบบประปา  บาดาล  ระบบประปาผิวดิน  เป็นต้น 

“อุปกรณ์”  หมายถึง  ส่ิงของที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งและจําหน่ายน้ําแก่ผู้ใช้น้ํา 

“มาตรวัดน้ํา”  หมายถึง  เครื่องบอกจํานวนปริมาณการใช้น้ําที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่องค์การ 

บริหารส่วนตําบลโนนประดู่กําหนด 

“ประตูน้ํา”  หมายถึง  อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับปิดเปิดจัดส่งจําหน่ายน้ําให้แก่ผู้ใช้น้ํา 

“ท่อ”  หมายถึง  ท่อสําหรับใช้ในการส่งน้ําและจําหน่ายน้ํา 

“ท่อภายนอก”  หมายถึง  ท่อที่ต่อจากท่อจ่ายน้ําของการประปาไปเชื่อมต่อกับมาตรวัดน้ํา 

“ท่อภายใน”  หมายถึง  ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ําเข้าสู่สถานที่ใช้น้ําหรือภายในอาคารของผู้ใช้น้ํา 

“งดจ่ายน้ํา”  หมายถึง  การที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่งดจัดส่งน้ําและจําหน่ายน้ํา 

ให้แก่ผู้ใช้น้ํา 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่  โดยมีองค์ประกอบของ 

คณะกรรมการ  ดังต่อไปนี้   

  (๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ เป็นประธานกรรมการ 

  (๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ เป็นรองประธานกรรมการ 

  (๓) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกหมู่บ้าน เป็นกรรมการ 

  (๔) กํานัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เป็นกรรมการ 

  (๕) ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ๆ  ละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

  (๖) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่   

   หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล 

   ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่มีหน้าที่ในการกําหนดค่าใช้จ่าย 

ในการติดตั้งประปา  อัตราค่าน้ําประปา  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ํา   
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ในกรณีที่มีความจําเป็น  คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่อาจเปลี่ยนแปลง 

อัตราหรือกําหนดค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เพิ่มเติม  ซ่ึงได้กําหนดไว้แล้วในตารางแนบท้ายข้อบัญญัตินี้   

*หมายเหตุ  การจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราหรือกําหนดค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เพิ่มเติม  หรือแก้ไข 

ข้อความในข้อใด ๆ  ในข้อบัญญัติฉบับนี้นั้น  จะต้องดําเนินการตราข้อบัญญัติขึ้นเป็นฉบับที่สองหรือ 

ฉบับถัดต่อ ๆ  ไปเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติฉบับนี้  ตามหลักการร่างกฎหมายโดยทั่วไป 

ข้อ ๖ การขอใช้น้ําประปา  ผู้ขอใช้น้ําต้องยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบคําขอ 

ที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่กําหนด  และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา  ตามตารางแนบท้าย 

ข้อบัญญัตินี้ 

ในการยื่นคําขอใช้น้ําตามวรรคหนึ่ง  ผู้ขอใช้น้ําจะต้องนําเอกสารหลักฐานมายื่นประกอบคําขอใช้น้ํา   

ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 

  (๓) แผนผังที่ตั้งมาตรวัดน้ํา 

  (๔) กรณีผู้ยื่นคําขอใช้น้ําเป็นผู้เช่า  หรือผู้อาศัยตามทะเบียนบ้าน  ต้องมีหนังสือ 

มอบอํานาจจากเจ้าบ้านมาประกอบด้วย 

กรณีสถานที่ราชการ  บ้านพักของทางราชการ  ที่ทําการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  วัด  และ 

สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ  ที่จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว  การขอใช้น้ําประปาต้องให้ 

ผู้มีอํานาจลงนามตามกฎหมายของสถานที่นั้น ๆ  เป็นผู้ยื่นคําขอใช้น้ํา 

ข้อ ๗ ในการส่งน้ําประปาต้องดําเนินการตามข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่จะส่งน้ําประปาให้กับผู้ขอใช้น้ํา  ก็ต่อเม่ือได้รับ   

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นผู้ใช้น้ําเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

  (๒) การติดตั้งท่อภายนอกกับมาตรวัดน้ํา  พร้อมทั้งการกําหนดขนาดของอุปกรณ์   

เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่  โดยผู้ใช้น้ําต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดทําและติดตั้ง   

ทั้งหมด  สําหรับการติดตั้งท่อภายในนั้นผู้ขอใช้น้ําจะต้องดําเนินการติดตั้งและออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

ทั้งหมด 
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  (๓) มาตรวัดน้ําจะต้องติดตั้งไว้ที่ต้นทางในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ําที่ตรวจสอบได้ง่าย   

เพื่อความสะดวกแก่พนักงานตรวจมาตรวัดน้ํา  สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้น้ํา  หรือทําการเปลี่ยนแปลง 

แก้ไขและซ่อมแซมบํารุงรักษาได้ตลอดเวลา  ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  (๔) มาตรวัดน้ํา  ท่อภายนอก  และอุปกรณ์  เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลโนนประดู่  ท่อภายใน  เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ํา 

  (๕) กรณีท่อภายในเกิดการชํารุดเสียหาย  ผู้ใช้น้ําจะต้องดําเนินการซ่อมแซมและ 

ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเองทั้งหมด  และต้องชําระค่าน้ําที่สูญไปจากการรั่วไหลเนื่องจากการชํารุดนั้น 

  (๖) ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ําทําการแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่ติดตั้งประตูน้ํา  มาตรวัดน้ํา 

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ 

  (๗) ผู้ใช้น้ําจะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษา  ประตูน้ํา  มาตรวัดน้ํา  และท่อภายใน   

ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ  ถ้าเกิดการชํารุดเสียหาย  โดยการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้น้ําเอง   

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่จะไม่รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ 

  (๘) ถ้าปรากฏว่า  ท่อภายนอกในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ําเกิดชํารุดรั่วไหลขึ้น  ผู้ใช้น้ํา 

ต้องแจ้งองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่โดยเร็วที่สุด  เพื่อจะได้ซ่อมแซมให้ใช้การได้โดยด่วน 

ข้อ ๘ อัตราค่าน้ําประปา  ให้คิดตามตารางแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๙ กรณีมีเหตุจําเป็น  จะงดหรือหยุดการใช้น้ําเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะราย  โดยองค์การ 

บริหารส่วนตําบลโนนประดู่จะแจ้งให้ผู้ใช้น้ําทราบก่อนทุกครั้ง 

ข้อ ๑๐ ค่าซ่อมบาทวิถี  ถนน  ท่อระบายน้ํา  รางระบายน้ํา  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  อันเกิดจาก 

การติดตั้งประปาอันจําเป็นต้องขุดผ่านสิ่งก่อสร้างข้างต้น  ณ  ที่ใดที่หนึ่ง  ซ่ึงอยู่หลังมาตรวัดน้ํา  ผู้ใช้น้ํา 

ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ข้อ ๑๑ ผู้ใช้น้ําต้องชําระค่าน้ําประปา  เม่ือพนักงานเก็บค่าน้ําประปาได้เรียกเก็บค่าน้ําประปา 

เม่ือผู้ใช้น้ําได้ชําระเงินแล้ว  พนักงานจะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน  หากผู้ใช้น้ําไม่สามารถชําระเงินได้ 

เม่ือพนักงานเก็บค่าน้ําประปาเรียกเก็บ  จะต้องนําเงินไปชําระ  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่   

ภายในเจ็ดวัน  นับถัดจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งใบแจ้งหนี้ไว้  ณ  สถานที่ที่ผู้ใช้น้ําแจ้งไว้กับองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลโนนประดู่  หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่   

มีสิทธิที่จะงดจ่ายน้ําแก่ผู้ใช้น้ํารายนั้นก็ได้  และผู้ใช้น้ําจะต้องรับผิดชอบชําระหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งสิ้น 
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ข้อ ๑๒ กรณีมาตรวัดน้ําเสีย  ให้คิดอัตราค่าน้ําโดยเฉลี่ยจากค่าน้ําสามเดือนหลังสุดก่อน 

มาตรวัดน้ําเสีย  โดยนําอัตราค่าน้ําสามเดือนล่าสุดก่อนมาตรวัดน้ําเสียบวกรวมกันแล้วหารด้วยสาม   

เว้นแต่กรณีมาตรวัดน้ําเสียในเดือนแรกที่เริ่มใช้น้ําจะคิดคํานวณที่ใช้ไปภายหลัง  เม่ือองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลโนนประดู่ได้เปลี่ยนมาตรวัดน้ําใหม่แล้ว 

ข้อ ๑๓ ผู้ใช้น้ําต้องรับผิดชอบดูแลรักษาตราผนึกที่มาตรวัดน้ํา  และบริเวณข้อต่อ  รวมทั้ง 

ลวดที่ใช้มัดตราให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย  หากชํารุดหรือถูกทําลายไป  หรือลวดที่ใช้มัดตราผนึกขาดไป 

ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใด ๆ  ก็ตาม  ผู้ใช้น้ําต้องรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ทราบทันที 

ที่พบเห็น 

ข้อ ๑๔ ผู้ใช้น้ําต้องรับผิดชอบดูแลรักษามาตรวัดน้ําและประตูน้ําให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

ใช้การได้ภายใต้ข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) กรณีมาตรวัดน้ําชํารุดเสียหายเนื่องจากการกระทําโดยเจตนาของผู้ใช้น้ํา   

จนไม่สามารถจดบันทึกปริมาณการใช้น้ําจากมาตรวัดน้ําได้  หรือกรณีที่ผู้ใช้น้ํากระทําด้วยวิธีการใด ๆ   

ให้ตัวเลขในมาตรวัดน้ําเดินไม่เป็นปกติตามสภาพเดิมที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ได้ติดตั้ง  หรือ 

มีเจตนากระทําให้มาตรวัดน้ําสูญหายไป  ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ต้องเปลี่ยนหรือติดตั้ง 

มาตรวัดน้ําใหม่  ผู้ใช้น้ําต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการเปลี่ยนหรือติดตั้งมาตรวัดน้ําใหม่  และองค์การ 

บริหารส่วนตําบลโนนประดู่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทําดังกล่าว  โดยการกําหนดอัตรา 

ค่าเสียหายนั้นให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณีไป 

  (๒) ในกรณีมาตรวัดน้ําชํารุดเสียหายเพราะการกระทําโดยไม่เจตนา  ผู้ใช้น้ํา 

ต้องชําระค่ามาตรวัดน้ําที่ เปลี่ยนใหม่หรือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการซ่อมแซมมาตรวัดน้ํา   

แล้วแต่กรณี  รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการติดตั้ง 

  (๓) ในกรณีมาตรวัดน้ํ า เ กิดการชํารุด เสียหายจากภัยธรรมชาติ   ซ่ึ ง ไ ม่ได้ 

เป็นการกระทําของผู้ใช้น้ําหรือบุคคลในครอบครัวหรือในความปกครองของผู้ใช้น้ํา  องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลโนนประดู่จะดําเนินการซ่อมแซมหรือติดตั้งใหม่  โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลโนนประดู่ทั้งหมด 
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ข้อ ๑๕ กรณีผู้ใช้น้ํามีความประสงค์จะเลิกใช้น้ํา  หรือจะต้องย้ายสถานที่อยู่หรือมีการโอน 

กรรมสิทธิ์ของสถานที่ ใช้น้ําของผู้ ใช้น้ํา  ผู้ ใช้น้ําต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ 

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ข้อ ๑๖ ในกรณีบุคคลซ่ึงย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในสถานที่ของผู้ใช้น้ําเดิม  มีความประสงค์ 

จะเป็นผู้ใช้น้ําแทนผู้ใช้น้ําเดิม  หรือประสงค์จะรับช่วงการใช้น้ําต่อจากผู้ใช้น้ําเดิม  บุคคลนั้นต้องแจ้ง 

ความประสงค์ขอใช้น้ําต่อองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่โดยไม่ชักช้า  โดยในการแจ้งนั้น  ให้ผู้แจ้ง 

นําเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๖  วรรคสอง  มายื่นต่อองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ด้วย   

เพื่อประกอบการพิจารณาให้เป็นผู้ใช้น้ํา  ทั้งนี้  ผู้แจ้งต้องชําระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการขอใช้น้ําในกรณีนี้ 

ทั้งหมด 

บุคคลซ่ึงย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในสถานที่ของผู้ใช้น้ําเดิม  และได้ใช้น้ําต่อจากผู้ใช้น้ําเดิมโดยมิได้แจ้ง   

ให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ทราบ  หากองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ตรวจพบ 

แล้วแจ้งให้ทราบ  ให้บุคคลนั้นแจ้งองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ขอเป็นผู้ใช้น้ํา  หรือขอใช้น้ําต่อจาก 

ผู้ใช้น้ําเดิมภายในกําหนดสิบห้าวัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่   

หากพ้นกําหนดดังกล่าวแล้ว  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่จะงดจ่ายน้ําแก่สถานที่นั้น 

ข้อ ๑๗ สถานที่ใดที่ใช้น้ําประปาอยู่ก่อนแล้วแต่ได้ยกเลิกไป  ภายหลังมีผู้ขอใช้น้ําประปาอีก   

ผู้ขอใช้น้ําต้องปฏิบัติตามข้อ  ๖  แห่งข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๘ ผู้ใช้น้ํารายใดถูกงดจ่ายน้ําเพราะไม่ชําระหนี้ค้าง  หรือเพราะเหตุอย่างอ่ืน  ภายหลัง 

ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้น้ําต่อ  ผู้ใช้น้ํารายนั้นต้องชําระหนี้ค้าง  ค่าปรับ  รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   

อันเกิดจากการขอใช้น้ําต่อทั้งหมด 

ข้อ ๑๙ การขอใช้น้ําประปาชั่วคราว  ให้ผู้ขอใช้น้ํายื่นคําขอเช่นเดียวกับผู้ขอใช้น้ําทั่วไป 

ตามข้อ  ๖  แห่งข้อบัญญัตินี้  โดยผู้ขอใช้น้ําต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาชั่วคราวตามตารางแนบท้าย 

ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๐ การขอเลิกใช้น้ําประปาชั่วคราว  ให้ผู้ใช้น้ํายื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ 

ที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ กําหนด  โดยผู้ใช้น้ําต้องฝากมาตรวัดน้ําไว้  ณ  ที่ทําการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่  และต้องเสียค่าถอดมาตรวัดน้ําตามตารางแนบท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 
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การฝากมาตรวัดน้ํานั้นให้มีกําหนดเวลาคราวละหนึ่งปี  เม่ือครบกําหนดเวลา  หากผู้ใช้น้ํามีความประสงค์ 

จะฝากมาตรวัดน้ําต่อ  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ 

กําหนดภายในกําหนดสามสิบวัน  นับถัดจากวันครบกําหนดหนึ่งปี  หากไม่ยื่นคําขอภายในกําหนด 

เวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าสิทธิการใช้น้ําประปาเป็นอันระงับไป 

เม่ือผู้ใช้น้ํามีความประสงค์จะใช้น้ําประปาต่อไปอีก  ให้ผู้ใช้น้ํายื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่กําหนด  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ 

ดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ํา  โดยผู้ใช้น้ําต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง  ตามตารางแนบทา้ยข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๑ การขอย้ายสถานที่ใช้น้ําจากอาคารเดิมไปยังอาคารใหม่  ให้คิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

ประปาเช่นเดียวกับการขอติดตั้งใหม่  เว้นแต่ค่ามาตรวัดน้ํา 

ข้อ ๒๒ กรณีผู้ใช้น้ํามีข้อสงสัยว่า  มาตรวัดน้ํามีความคลาดเคลื่อนในการวัดปริมาณการใช้น้ํา   

หรือขัดข้องไม่เป็นปกติ  ให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ดําเนินการตรวจสอบโดยเรว็ 

ข้อ ๒๓ ห้ามผู้ใช้น้ํานําน้ําประปาไปขายหรือแจกจ่ายให้กับผู้ใด  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นลายลักษณ์อักษร  หากผู้ใช้น้ําทําการฝ่าฝืนองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่   

จะงดจ่ายน้ําแก่ผู้ใช้น้ํารายนั้นทันที 

ข้อ ๒๔ ห้ามผู้ใดใช้เครื่องสูบน้ํา  หรือเครื่องมืออ่ืนใดสูบน้ําจากท่อจ่ายน้ําขององค์การ 

บริหารส่วนตําบลโนนประดู่  หรือต่อท่อตรงจากท่อภายนอก  หากมีผู้ใดฝ่าฝืนองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลโนนประดู่มีสิทธิ์ในการดําเนินการเรียกค่าเสียหายและดําเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน 

ข้อ ๒๕ ผู้ใช้น้ําต้องอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่   

ในการเข้าไปตรวจสอบท่อและอุปกรณ์ภายในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ําเม่ือมีเหตุอันสมควร 

ข้อ ๒๖ กรณีมีท่อน้ําภายในอาคารที่ ใช้น้ําจากแหล่ง อ่ืน  เช่น  น้ํ าฝน  น้ําบ่อ  ฯลฯ   

ท่อน้ําดังกล่าว  ต้องแยกจากท่อภายในโดยเด็ดขาด 

ข้อ ๒๗ กรณีผู้ใช้น้ําทําการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  หรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ที่ดําเนินการให้คําแนะนําโดยชอบ   

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่จะงดจ่ายน้ําแก่ผู้ใช้น้ํารายนั้นก็ได้ 
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ข้อ ๒๘ การใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ไม่ได้กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  หรือ 

ยังไม่มีระเบียบ  หลักเกณฑ์  ประกาศ  คําส่ังขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่กําหนดไว้   

ให้นําระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือหนังสือสั่งการของการประปาส่วนภูมิภาคเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ  มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๙ ข้อบัญญัตินี้มิให้บังคับกับกรณีการใช้ระบบประปาหมู่บ้านที่บริหารโดยคณะกรรมการ 

ประปาหมู่บ้าน 

ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

สิทธิ์  เสนนอก 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนประดู่ 



 

 

 

อัตราคาน้ําประปา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู 

 

ท่ี รายการ คาธรรมเนียม    (บาท) 

๑ 

 

 

๒ 

 

คาน้ําประปาจําแนกตามระบบการผลิตน้ํา  ดังนี้ 

- ระบบประปาผิวดิน 

คาบํารุง  /  รายเดือน 

คาปรับรายเดือน 

 

๕ 

๑๐ 

๕๐ 

 

หมายเหตุ  1.  อัตราคาน้ําประปาคิดตามตนทุนของระบบผลิตน้ําแตละชนิด 

     2.  อัตราคาน้ําประปาในการขอติดตั้งประปาชั่วคราวใหคิดตามตารางนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาใชจายในการติดตั้งประปา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู 

 

ท่ี รายการ คาธรรมเนียม    (บาท) 

๑. 

๒. 

๓. 

คาธรรมเนียมในการย่ืนคําขอใชน้ํา 

คามาตรวัดน้ําและอุปกรณพรอมติดตั้ง 

คาติดตั้ง  คาถอด  หรือคายายมาตรวัดน้ํา 

๑๐ 

๕๐๐ 

๕๐ 

 

 

หมายเหตุ  1.  ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลโนนประดูจะแจงประกาศ   

ใหทราบเปนคราว  ๆ  ไป 

      2.  อัตราคาใชจายในการติดตั้งประปาในการขอติดตั้งประปาชั่วคราวใหคิดตามตารางนี้ 

 

 

 


