
 หนา   ๖๓ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 
เรื่อง   กิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร

สวนตําบลถ้ํารงคและนายอําเภอบานลาด  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค  เรื่อง  กิจการประปา

ขององคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคตั้งแตวันท่ีไดประกาศ 

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 

ขอ  ๓  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  บัญญัติ  หรือคําส่ังอื่นใดท่ีขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้   

ใหยกเลิกและใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคเปนผูรักษาการตามขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลฉบับนี้  และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้   

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “การประปา”  หมายถึง  การประปาในเขตองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค   

  “เจาหนาที่การประปา”  หมายถึง  นายกองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค  หรือบุคคล

ที่ไดรับแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 

  “ผูขอใชน้ํา”  หมายถึง  บุคคล  หนวยงาน  องคกรหรือสถานประกอบการท่ีย่ืน 

ความประสงคขอใชน้ําตอเจาพนักงานทองถิ่น 
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  “ผูใชน้ํา”  หมายถึง  บุคคล  หนวยงาน  องคกรหรือสถานประกอบการที่ไดทําสัญญา

การใชน้ําประปาไวกับการประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 

    “อัตราคาน้ําประปาและคาธรรมเนียมในการใชน้ําประปา”  หมายถึง  เงินหรือ

คาธรรมเนียมอื่นใดท่ีองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค  เรียกเก็บจากผูใชน้ําประปา  รวมท้ังคามาตรวัดน้ํา  

คาทอ  อุปกรณ  คาแรง  และคาดําเนินการติดตั้งประปาจนแลวเสร็จ  แตไมรวมถึงคาติดตั้งประปา 

ภายในอาคาร 

  “เจาพนกังานทองถิ่น”  หมายถึง  นายกองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายถึง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค  หรือขาราชการ

หรือพนักงานสวนตําบลตําแหนงอื่นท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หมวด  ๒ 

การขอใชน้ําประปา 

ขอ  ๖  การขอใชน้ําประปา  ผูขอจะตองย่ืนคํารองขอใชน้ําตอเจาหนาที่การประปา  ตามแบบท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค  พรอมเอกสาร  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ทะเบียนบาน  (ตัวจริง)  พรอมสําเนาจํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๒)  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให  พรอมสําเนา  

จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (๓)  กรณีผูย่ืนคําขอใชน้ําเปนผูเชาจะตองนําหนังสือยินยอมของผูใหเชามาย่ืนพรอมคํารอง 

  (๔)  หากวางทอตัดผานที่ดินของผูอื่นจะตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินมาย่ืน

พรอมคํารอง 

ขอ  ๗  ผูขอใชน้ําประปา  ตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้   

เมื่อเจาหนาที่การประปาพิจารณาอนุญาตใหใชน้ําประปา 

ขอ  ๘  ใหเจาหนาที่การประปาพิจารณาคํารองขอใชน้ําภายใน  ๗  วันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง

ขอใชน้ําประปาจากผูย่ืนคํารอง 

กรณีเจาหนาที่ประปาพิจารณาแลวอนุญาตใหใชน้ําประปา  ใหแจงผูย่ืนคํารองดําเนินการชําระ

คาธรรมเนียมการใชน้ําประปาตอไป 
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กรณีเจาหนาท่ีการประปาพิจารณาแลวไมอนุญาตใหใชน้ําประปา  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคํารอง

ทราบเปนการดวนพรอมทั้งเหตุผลท่ีไมอนุญาต 

ขอ  ๙  การขอใชน้ําชั่วคราว  ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขอ  ๖  และขอ  ๗  และใหนําเอกสาร

การครอบครองท่ีดิน  หรือหนังสือรับรองการใชพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการกอสรางมาแสดงตอเจาหนาที่   

มาตรวัดน้ําชั่วคราวเมื่อเลิกใชแลวใหตกเปนสมบัติของการประปาและใหติดตั้งไดขนาดไมเกินกวา   

Ø  ๓/๔  นิ้ว 

ขอ  ๑๐  การขอยกเลิกการใชน้ําประปาชั่วคราว  ใหผูใชน้ําย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบพิมพท่ีองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคกําหนด  โดยผูใชน้ําตองฝากมาตรวัดน้ําไวกับองคการ

บริหารสวนตําบลถ้ํารงค  และตองเสียคาถอดมาตรวัดน้ําตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การฝาก 

มาตรวัดน้ํานั้นใหมีกําหนดเวลาคราวละหนึ่งป  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาหากผูใชน้ําประสงคจะฝากมาตรวัดน้ําตอ

ให ย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคกําหนดภายใน   

๓๐  วันนับถัดจากวันครบกําหนด  ๑  ป  หากไมย่ืนคําขอภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาสิทธิการใช

น้ําประปาเปนอันพับไป 

ขอ  ๑๑  เมื่อผูใชน้ําขอยกเลิกใช  ยายท่ีอยู  โอนหรือเปล่ียนชื่อผูใชน้ําใหย่ืนคํารองตอ 

การประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคทราบลวงหนาอยางนอย  ๓  วัน  และตองชําระคาธรรมเนียม

ตามอัตราที่กําหนดในทายขอบัญญัตินี้  มิฉะนั้นจะถือวายังเปนผูใชน้ําอยูและจะตองรับผิดชอบจายคาน้ํา

ตามอัตราที่กําหนด 

ผูเขามาอยูตอจากผูใชน้ําตามวรรคหนึ่ง  หากมีความประสงคจะขอใชน้ําประปาตองย่ืนคํารอง 

ตอการประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคภายใน  ๗  วันนับแตวันยายเขามาอยู  มิฉะนั้นจะตอง

รับผิดชอบในจํานวนหนี้ที่ผูใชน้ํารายเกาคางชําระอยู 

หมวด  ๓ 

ระเบียบปฏิบตัิของผูใชน้ําประปา 

ขอ  ๑๒  ทรัพยสินดังตอไปนี้เปนกรรมสิทธิ์ของการประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 
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  (๑)  ทอเมนประปา  ทอภายนอกที่ตอจากทอเมนรวมไปถึงมาตรวัดน้ําและอุปกรณ

เกี่ยวกับการประปาที่สรางโดยงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค  รวมถึงเครื่องกั้นน้ํา 

และตราผนึก 

  (๒)  ทอ  และอุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการประปา  ท่ีตอหรือติดตั้งอยูในตรอก  

ซอย  ถนน  หรือทางสาธารณะ 

  (๓)  ทอและอุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการประปา  ที่ตอหรือติดตั้งไป  ลอดใต   

หรือทับพ้ืนดินหรือทรัพยสินของผูใชน้ําประปาหรือของผูอื่น  เพ่ือประโยชนในการสงน้ํา  และจายน้ําใหแก

ประชาชน  หรือเพ่ือการสาธารณะ  หรือเพ่ือใชปองกันสาธารณภัย 

ขอ ๑๓ การตอทอประปาภายนอกจากทอเมนถึงมาตรวัดน้ํา  และการติดตั้งมาตรวัดน้ําเปน

หนาท่ีของเจาหนาท่ีการประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค  และเมื่อติดตั้งแลวใหถือเปนทรัพยสิน

ของการประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 

ขอ ๑๔ การตอทอประปาภายในจากมาตรวัดน้ํา  เปนหนาที่ของผูใชน้ําดําเนินการเอง 

และเมื่อติดตั้งแลวเปนทรัพยสินของผูใชน้ํา 

ขอ ๑๕ มาตรวัดน้ําเมื่อติดตั้งแลวและปรากฏวาในเดือนที่ผานมาผูใชน้ําจะใชน้ําหรือไมก็ตาม 

การประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคจะคิดคารักษาเปนรายเดือนตามอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ การติดตั้งมาตรวัดน้ําจะตองติดตั้ง  ในตอนตนทางในเขตสถานท่ีของผูใชน้ํา  หรือที่

สาธารณะอื่นซึ่งเหมาะสมแกการตรวจสอบการจดปริมาตรการใชน้ํา  หรือการแกไขเปล่ียนแปลงซอมแซม

บํารุงรักษาไดโดยสะดวก 

ขอ ๑๗ การประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํ ารงคจะตีตราผนึกไวที่มาตรวัดน้ํ า 

หรือเครื่องวัดน้ํา  และเปนหนาที่ของผูใชน้ําที่จะตองรับผิดชอบดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่เรียบรอย   

หากเกิดความชํารุดเสียหายโดยความผิดของผูใชน้ํา  ผูใดผูหนึ่ง  หรือสัตวเล้ียง  ผูนั้นจะตองจายคาปรับ

ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ  ๑๘  บรรดาทอเมนประปา  ทอภายนอกรวมถึงมาตรวัดน้ําท่ีเปนทรัพยสินของการประปา

องคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค  ผูใด  หรือสัตวเล้ียงของผูใด  กระทําใหเกิดการชํารุดเสียหาย   

ผูนั้นจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายสําหรับการนั้น 

ขอ  ๑๙  หามมิใหผูใชน้ํา  หรือผูหนึ่งผูใดทําการแกไขเปล่ียนแปลงทอเมนประปา  ทอประปา  

หรืออุปกรณตาง ๆ  เวนแตจะไดรับอนุญาตหรือทําความตกลงกับการประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 

ขอ  ๒๐  หากทอเมนประปา  ทอภายนอก  ภายในเกิดชํารุดมีน้ําประปารั่วไหลภายใน   

หรือภายนอกมาตรวัดน้ําเปนหนาท่ีของผูใชน้ําหรือผูท่ีพบเห็น  ตองรีบแจงใหการประปาองคการบริหาร

สวนตําบลถ้ํารงคทราบเพ่ือทําการแกไขหรือซอมแซมโดยเร็ว 

ขอ  ๒๑  กรณีทอภายในเกิดการชํารุดเสียหาย  ผูใชน้ําจะตองดําเนินการซอมแซมและออก

คาใชจายเองทั้งหมด  และตองชําระคาน้ําที่สูญไปจากการรั่วไหลเนื่องจากเหตุชํารุดนั้น 

ขอ  ๒๒  ผูใชน้ําจะตองรับผิดชอบในการดูแลรักษา  ประตูน้ํา  มาตรวัดน้ํา  และทอภายใน   

ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ  ถาเกิดการชํารุดเสียหายโดยการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของผูใชน้ําเอง  

องคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคจะไมรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายไมวากรณีใด ๆ   

ขอ  ๒๓  หามมิใหผูใชน้ําประปานําน้ําประปาที่การประปาอนุญาตใหใชในบานไปจําหนาย 

ในรูปแบบใด ๆ  ทั้งส้ิน  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากการประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 

ผูใดประสงคจะนําน้ําประปาของการประปาไปจําหนาย  ตองย่ืนคํารองตอเจาหนาท่ีการประปา

ตามระเบียบ  และหลักเกณฑใหถูกตอง  และใหเจาหนาท่ีการประปาอนุญาตพิจารณาเปนรายกรณีไป 

ขอ  ๒๔  ผูใชน้ําประปารายใดประสงคจะตอทอน้ําประปาเพ่ือใชในการดับเพลิงในอาคาร   

ใหย่ืนคํารองเปนกรณีพิเศษตอการประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 

ทอดับเพลิงสวนบุคคลจะติดตั้งไวในเขตสถานท่ีของผูใชน้ําก็ได  แตใหใชเฉพาะกรณีเกิดเหตุ 

เพลิงไหมเทานั้น  ซึ่งการประปาจะตีตราผนึกไว  ถาผูใชน้ํามีความประสงคจะทําการทดลองดับเพลิง 

เปนครั้งคราว  ตองแจงใหการประปาทราบเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา  ๒๔  ชั่วโมง  โดยใหเสีย

คาใชจายตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กนัยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๒๕  ผูใชน้ําประปารายใดประสงคจะสูบน้ําสงขึ้นบนอาคารสูงจะตองทําบอพัก  หรือท่ีพักน้ํากอน

แลวจึงสูบน้ําจากบอพักน้ําอีกตอหนึ่ง  หามไมใหสูบน้ําจากเสนทอประปาโดยตรง  เวนแตจะไดรับอนุญาต

เปนหนังสือจากเจาหนาที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 

กรณีที่เจาหนาท่ีการประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค  ตรวจพบวามีการสูบน้ําจากเสนทอประปา

โดยตรง  ผูใชน้ําหรือผูกระทําดังกลาวจะมีความผิดและตองชําระคาปรับตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๖  ผูใชน้ําจะตองไมทําการปลูกสราง  ตอเติมโรงเรือน  ส่ิงปลูกสรางอื่นใด  หรือกระทํา

การใด ๆ  อันอาจเกิดความเสียหายหรือเปนอุปสรรคตอระบบสงน้ําประปา  การบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา  

ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากการประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 

หากเจาหนาท่ีการประปาพบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาหนาที่ประปามีสิทธิเขาทําการ

รื้อถอนไดตามสมควรแกกรณี  โดยผูใชน้ําจะตองออกคาใชจายทั้งหมด 

ขอ  ๒๗  หากผูใดมีเจตนาทุจริตเอาน้ําประปาไปใช  หรือเปล่ียนแปลงแกไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา  

หรือกระทําการใด ๆ   ก็ตามเพ่ือเอาน้ําประปาไปใช  การประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคจะงดจายน้ําทันที  

และจะตองชดใชคาเสียหายใหแกการประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค  และจะถูกดําเนินคดี 

ตามกฎหมาย 

ขอ  ๒๘  ผูใชน้ําประปาจะตองยินยอมและอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ในการตรวจสอบ  

ทอประปา  หรืออุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการประปา  ไดทุกเวลาเมื่อมีเหตุจําเปน 

หมวด  ๔ 

อัตราคาน้าํและการชําระคาใชน้ํา 

ขอ  ๒๙  คาน้ําประปาจะคิดเปนลูกบาศกเมตร  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้และราคา 

อาจเปล่ียนแปลงได  โดยการประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ  ไป   

ขอ  ๓๐  คาบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา  การเรียกเก็บคาบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา  การประปาองคการ

บริหารสวนตําบลถ้ํารงคจะเรียกเก็บรวมอยูในใบเสร็จรับเงินคาน้ําประปาเปนรายเดือน  ตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ 



 หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กนัยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๓๑  ผูใชน้ําจะตองชําระคาน้ําเมื่อเจาหนาที่การประปาไดนําบิลมาขอรับเงิน  มิฉะนั้น

จะตองนําเงินไปชําระที่ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคภายใน  ๗  วันนับแตวันที่ไดรับแจงหนี้  

ถาไมชําระภายในกําหนดการประปาจะงดสงน้ําจนกวาจะไดรับการชําระคาน้ําเสร็จส้ิน 

ขอ  ๓๒  ถาน้ําประปาสูญเสียอันเกิดจากการรั่วไหลหรือเกิดจากการตอทอรับน้ําใชโดยไมผาน

มาตรวัดน้ําหรือกระทําการทุจริต  หรือมีพฤติการณที่ทําใหเชื่อไดวาสอไปในทางทุจริตใหคิดตามขนาดทอ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ทอขนาด  Ø  ๑/๒  นิ้ว  คิดวันละ  ๑๐  ลูกบาศกเมตร 

  (๒) ทอขนาด  Ø  ๓/๔  นิ้ว  คิดวันละ  ๑๕  ลูกบาศกเมตร 

  (๓) ทอขนาด  Ø  ๑  นิ้ว   คิดวันละ  ๒๕  ลูกบาศกเมตร 

  (๔) ทอขนาด  Ø  ๑  ๑/๒  -  ๒  นิ้ว คิดวันละ  ๑๐๐  ลูกบาศกเมตร 

  (๕) ทอขนาด  Ø  ๒  นิ้ว   คิดวันละ  ๓๐๐  ลูกบาศกเมตร 

หมวด  ๕ 

บทเบด็เตล็ด 

ขอ  ๓๓  การประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคจะไมรับรองวามีน้ําประปาใหใชตลอดเวลา  

และการประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคจะทําการงดสงน้ําเมื่อมีเหตุจําเปน  โดยมิตองแจง 

ใหผูใชน้ําทราบลวงหนาก็ได  การงดสงน้ําตามวรรคหนึ่งหากมีระยะเวลาเกิน  ๒๔  ชั่วโมงขึ้นไปตองประกาศ

ใหผูใชน้ําประปาทราบโดยท่ัวกัน 

ขอ  ๓๔  หากผูใชน้ํากระทําการฝาฝนขอบัญญัตินี้  หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําตักเตือน 

โดยชอบของเจาหนาที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค  การประปาองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค  

ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะงดสงน้ําได 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สําฤทธิ ์ อบแยม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลถ้ํารงค 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 

  เรื่อง  กิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค  พ.ศ.  ๒๕60 

    

๑. อัตราคาน้ําประปา 

๑.๑  คาน้ําประปาของผูใชน้ําประปาถาวร   ลูกบาศกเมตรละ  ๕ บาท 

๑.๒  คาน้ําประปาของผูใชน้ําประปาชั่วคราว ลูกบาศกเมตรละ  ๘  บาท 

 ๒.  อัตราคาธรรมเนียมในการขอใชน้ําประปา 

 ๒.๑  คาสํารวจตอมาตรวัดน้ํา  ๑  เครื่อง     ๕๐  บาท 

  ๒.๒  คาธรรมเนียมการใชน้ําประปา      ๕๐ บาท 

  ๒.๓  คาติดตั้งมาตรวัดน้ํารายละ       ๑๐๐ บาท 

  ๒.๔  คายาย  หรือคาถอดมาตรวัดน้ําใหคิดอัตราคาธรรมเนียมตามขอ  ๒.๑  และขอ  ๒.๓ 

 ๓.  คาบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา  กําหนดตามขนาดของมาตรวัดน้ํา  ดังนี้ 

   -  ขนาด  Ø  ๑/๒  นิ้ว     ราคาเครื่องละ  ๕  บาท/เดือน 

   -  ขนาด  Ø  ๓/๔  นิ้ว     ราคาเครื่องละ  ๑๐  บาท/เดือน 

   -  ขนาด  Ø  ๑  นิ้ว     ราคาเครื่องละ  ๑๕  บาท/เดือน 

 ๔.  คาธรรมเนียมในการขออนุญาตทดลองดับเพลิง     ๑๐๐ บาท/ครั้ง 

 ๕.  คาใบอนุญาตจําหนายน้ําประปา       ๕๐๐ บาท/ป 

 ๖.  คาปรับกรณีกระทําใหตราผนึกแตกหรือขาด      ๕๐๐ บาท/ครั้ง 

 ๗.  คาธรรมเนียม  การโอน  ยายท่ีอยู  โอนหรือเปลี่ยนชื่อผูใชน้ํา        ๕๐ บาท/ครั้ง 

 ๘.  คาปรับกรณีสูบน้ําจากทอประปาโดยตรง      ๕๐๐ บาท/ครั้ง 

 ๙.  คาประกันการใชน้ํา  (กรณีท่ัวไป)       ๒๐๐ บาท/ครั้ง 

 ๑๐.  คาประกันการใชน้ํา  (กรณีบอเลี้ยงกุง)      ๕๐๐   บาท/ครั้ง 

 ๑๑.  คาปรับกรณีทุจริตตามขอ  ๒๗       ๕๐๐ บาท/ครั้ง 

 

หมายเหตุ  กรณีโอนกิจการประปา  ผูใชน้ําสามารถใชมาตรและอุปกรณเดิมได  ยกเวนกรณีติดตั้งใหม 

          

 

 

 

 



 

แบบคําขอใชน้ําประปา 

เขียนท่ี......................................................................... 
วันท่ี....................เดือน......................................พ.ศ.  ............... 

ขาพเจา.......................................................................อายุ....................ป  สัญชาต.ิ........................
อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี...................ตรอก/ซอย....................................................  ตําบลถํ้ารงค  อําเภอบานลาด
จังหวัดเพชรบุรี  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  .............................................หมายเลขโทรศัพท.........................
หรือชื่อกิจการ/สถานประกอบการ.............................................................................................................................  
โดยใหองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคดําเนินการจายน้ําประปาท่ี  (ระบุ).................................................................. 
และไดทราบรายละเอียดตามขอบัญญัติฯ  ประปาแลว  จึงไดแนบเอกสารพรอมคําขอ  ดังนี้ 

(  )  สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  1  ฉบับ 
(  )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรท่ีทางราชการออกให  จํานวน  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  -  กรณีผูยื่นคําขอเปนผูเชาจะตองมีหนังสือยินยอมจากผูใหเชา  หรือเจาของสถานท่ีมายื่น 

                 พรอมคําขอ 

              -  หากมีการวางทอผานท่ีดินผูอ่ืนจะตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินมายื่นพรอมคํารอง 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใชน้ําประปานี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 

     (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

        (.......................................................) 

             อนุมัติ 

 

(........................................)  เจาพนักงานทองถิ่น 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานท่ีใหไปจัดเก็บ 
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