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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

เร่ือง รายได้จากค่าสาธารณูปโภค ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
เกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใช้น้ าปา 

......................................................... 
หลักการ 

            เพ่ือแก้ไขและยกเลิกข้อบังคับต าบล เรื่อง รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและค่าใช้จ่ายน้ าประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การขอใช้น้ าประปา 
 

เหตุผล 
          ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖๘(๑) ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  อาจด าเนินกิจการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในการจัดให้มีน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค  และการเกษตรประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้กระท าได้ โดย
ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
เร่ือง รายได้จากค่าสาธารณูปโภค ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใช้น้ าประปา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

................................................... 
 

          โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ว่าด้วยรายได้จากค่าสาธารณูปโภค 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใช้น้ าประปา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๘(๑) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๕๗  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล    
ดงลาน  โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน และนายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 

          ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน เรื่อง รายได้จากค่า
สาธารณูปโภค ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใช้
น้ าประปา พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 

          ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ตั้งแตเ่มื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  แล้ว  ๗  วัน  

          ข้อ ๓ เมื่อข้อบัญญัตินี้ได้ใช้บังคับแล้ว  ให้ยกเลิกข้อบังคับต าบล  ว่าด้วยรายได้จากค่าสาธารณูปโภค ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและค่าใช้น้ าประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และบรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว  ซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้
ข้อบัญญัตินี้แทน 
 

          ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
 

          “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
          “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ซึ่งเป็นผู้รับเรื่องการขออนุญาต
รับใช้น้ าประปาและรับแจ้งเหตุที่เกิดขึ้น กับระบบน้ าประปาโดยการแต่งตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงลาน 
 

          “การประปา”  หมายความว่า ประปาหมู่บ้าน ประปาผิวดิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
          

          “พนักงานจดมาตรวัดน้ า” หมายความว่า เจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ าและเรียกเก็บเงินค่าน้ าประปา  
 



-๓- 
 

   “พนักงานผลิตน้ าประปา” หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวกับการผลิตน้ าประปา  จัดหาน้ าสะอาดบริการ
ประชาชน  บริการผู้ใช้น้ าประปา  และตรวจสอบซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบน้ าประปาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน 

 
หมวดที่ ๑ 

การขอรับใช้น้ าประปา 

...................................................... 
 

          ข้อ ๕ ในการขอรับใช้น้ าประปา  ผู้ขอจะต้องท าการยื่นแบบค าขอใช้น้ าประปาต่อเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน  และช าระค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าประปา  ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ในการใช้น้ าประปา
ตามข้อบัญญัติภายใน ๓ วันท าการ  นับแต่ได้รับแจ้งค่าใช้จ่ายโดยพนักงานผลิตน้ าประปาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน  จะด าเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ าหลังจากผู้ขอใช้น้ าช าระเงินเรียบร้อยแล้ว 
 

          ข้อ ๖ ผู้ขอใช้น้ าประปา  จะต้องยื่นแบบค าขอใช้น้ าประปาตามแบบที่ก าหนดพร้อมแนบเอกสารและ
หลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
 

          ๖.๑ ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 
          ๖.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑ ฉบับ 
          ๖.๓ กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย ๑ ฉบับ 
 

          ข้อ ๗ กรณีผูข้อใช้น้ า มีความประสงค์ขอใช้น้ าประปาชั่วคราว  ผู้ขอใช้น้ าจะต้องวางเงินประกันตามบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย  และถ้าผู้ขอใช้น้ ายกเลิกการใช้น้ าประปา  ให้ผู้ขอให้น้ าน าใบเสร็จรับเงิน  ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลานออกให้มารับเงินประกันสัญญาคืนได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  และหากผู้ขอใช้
น้ าประปาชั่วคราว  ไม่มารับเงินประกันสัญญาคืนภายในระยะเวลา ๑๕ วัน  เมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้ว  องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลานขอสงวนสิทธิ์ในการรับเงินประกันสัญญาเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน
ได้ต่อไป 
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หมวดที ่๒ 
การส่งน้ าประปา 

......................................................... 
 

          ข้อ ๘ น้ าประปาที่ส่งให้ใช้นั้นจะส่งผ่านมาตรวัดน้ า  ซึ่งพนักงานผลิตน้ าประปาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน  จะติดตั้งให้เมื่อผู้ขอใช้น้ ามาช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
ตามข้อบัญญัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และขอสงวนสิทธิงดการจ่ายน้ านอกเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงลาน  เว้นแต่เป็นกรณีขอใช้น้ าชั่วคราวโดยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  จะพิจารณาตามความ
เหมาะสมเป็นรายๆ ไป 
 

          ข้อ ๙ การต่อท่อเมนประปาจากท่อเมนประปาใหญ่ภายนอกอาคารถึงมาตรวัดน้ า  รวมทั้งการติดตั้งมาตร
วัดน้ าและประตูกั้นน้ า  พร้อมทั้งก าหนดขนาดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานผลิตน้ าประปาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน  โดยผู้ขอใช้น้ าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายและบรรดาอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งมาตรวัดน้ าจะต้องตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ถ้าผู้ใดด าเนินการต่อท่อประปาและติดตั้ง
มาตรวัดน้ าเองโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
 

          ข้อ ๑๐ มาตรวัดน้ าจะติดตั้งไว้ที่ตอนต้นทาง  ภายนอกเขตสถานที่ของผู้ขอใช้น้ า ณ ที่ซึ่งจะตรวจสอบและ
จดจ านวนหน่วยน้ าได้ง่าย  ทั้งนี้ต้องอยู่ในการพิจารณาของพนักงานผลิตน้ าประปา  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงลาน 
 

          ข้อ ๑๑ มาตรวัดน้ า พนักงานผลิตน้ าประปาจะตีตราผนึกไว้และอาจจะตีตรา ระหว่างมาตรวัดน้ าอีกก็ได้ 
หากตราหรือลวดที่ผนึกไว้นั้นแห่งใดแห่งหนึ่งหรือทั้งสองแห่งแตกขาดหรือ ปรากฏว่ามีผู้จงใจกระท าให้เสียไปใน
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ขอใช้น้ าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายหรือการขาดประโยชน์อันอาจจะบังเกิด
แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานทั้งสิ้น โดยอาจจะถูกปรับครั้งละไม่เกิน ๕๐๐.- บาท ในกรณีที่ผู้ใช้น้ าหรือมีผู้
หนึ่งผู้ใดจงใจกระท าให้มาตรวัดน้ าช ารุดใช้การไม่ได้ ผู้ใช้น้ าจะต้องซื้อมาตรวัดน้ าชนิด ขนาด มาตรฐานเดียวกันกับ
ที่ช ารุด มาชดใช้ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลดงลานและจะต้องชดใช้ค่าน้ าที่เสียหายไประหว่างมาตรวัดน้ าที่
ช ารุด โดยคิดเฉลี่ยจ านวนน้ าที่ใช้ไปในเดือนก่อนทั้งเดือนใช้ไปวันละเท่าใด เงินจ านวนนี้จะคิดกับผู้ใช้น้ าตามวันที่
มาตรวัดน้ าช ารุด 
 

          ข้อ ๑๒ บรรดาท่อประปาและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่วางไว้ต่อจากท่อเมนใหญ่ถึงมาตรวัดน้ า เป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ถ้าปรากฏว่าท่อเมนประปา  ซึ่งอยู่ภายนอกมาตรวัดน้ าของผู้ขอใช้น้ าเกิดช ารุด
รั่วไหลให้ผู้ขอให้น้ ารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง  ส่วนท่อและอุปกรณ์  ภายในเขตเคหะสถานอาคารบ้านเรือน 
เป็นทรัพย์สินของผู้ขอใช้น้ า  ถ้าท่อหรืออุปกรณ์ภายในเคหะและสถานอาคารบ้านเรือน  หรือที่ต่อจากมาตรวัดน้ า 
 



-๕- 
 

เกิดช ารุดเสียหาย  ผู้ขอให้น้ าจะต้องซ่อมแซมโดยทุนทรัพย์ของตนเอง  หรือขอให้เจ้าพนักงานผลิตน้ าประปา
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานซ่อมให้ก็ได้ โดยผู้ขอใช้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 

          ข้อ ๑๓ กรณีมาตรวัดน้ าและประตูกั้นน้ าช ารุดโดยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย  ภายในระยะเวลา  ๒  ปี    
นับแต่วันติดตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานจะเป็นผู้รับผิดชอบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่  แต่ถ้าเป็นการ
ช ารุดที่เกิดจากการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  จนท าให้มาตรวัดน้ านั้นช ารุดใช้การไม่ได้หรือกรณีมาตรวัดน้ า
สูญหาย  ผู้ขอให้น้ าจะต้องเป็นผู้ด าเนินการขอให้พนักงานผลิตน้ าประปาติดตั้งมาตรวัดน้ าใหม่  และอุปกรณ์พร้อม
ค่าแรงติดตั้งใหม ่ โดยผู้ขอใช้น้ าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด  โดยเสียค่าใช้จ่าย  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน  แต่ทั้งนี้ผู้ใช้น้ าจะต้องชดใช้ค่าน้ าที่เสียหายไประหว่างมาตรวัดน้ าช ารุด โดยคิดเฉลี่ยจ านวนน้ าที่ใช้ไป
ในเดือนก่อนทั้งเดือน  ใช้ไปวันละเท่าใด  จ านวนนี้จะคิดกับผู้ขอใช้น้ า  ตามวันที่มาตรวัดน้ าช ารุด  โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน  จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน  นับแต่ได้รับแจ้งเหตุดังกล่าว 
 

          ข้อ ๑๔ ถ้าปรากฏว่า  ท่อภายในเขตที่ดินของผู้รับใช้น้ า  เกิดการรั่วไหลขึ้นภายนอกมาตรวัดน้ า  ขอให้
ผู้ใช้น้ ารีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานทราบโดยเร็วที่สุด  เพ่ือจะซ่อมแซมให้เรียบร้อยมิให้น้ ารั่วไหล
สกปรกในบริเวณนั้น  ถ้าหากผู้ใช้น้ าละเลย  ผู้ใช้น้ าจะต้องรับผิดชอบต่อน้ าที่สูญเสียไปตามท่ีเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานพึงประเมินและถือเป็นที่สุด 
 

          ข้อ ๑๕ ห้ามผู้ขอใช้น้ าท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่ติดตั้งมาตรวัดน้ าหรือท่อเมนประปาโดยไม่ได้ท า
ความตกลงกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐.- บาท  จะต้องชดใช้ค่าเสียหายอัน
เกิดข้ึนตามแต่กรณีและอาจงดการส่งน้ าให้ใช้ก็ได้ 
 

          ข้อ ๑๖ กรณีผู้ขอใช้น้ า มีความประสงค์จะย้ายท่อประปาหรือเพ่ิมมาตรวัดน้ า ให้ผู้ขอใช้น้ าแจ้งเจ้าหน้าที่
เพ่ือส่งพนักงานผลิตน้ าประปาไปตรวจสอบ และผู้ขอใช้น้ าจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายตามบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย และอุปกรณ์เดิมทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอใช้น้ า 

 
 

หมวดที่ ๓ 
อัตราค่าน้ าประปาและการเก็บเงิน 

..................................................................... 
 

          ข้อ ๑๗ ราคาค่าน้ าประปา  จะคิดเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตรตามอัตราที่ก าหนด  และประกาศให้ทราบเป็น
คราวๆ ไป  ในกรณีผู้ขอใช้น้ าชั่วคราวหรือผู้ขอยกเลิกการใช้น้ ากับองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ในการคิดค่า
น้ าประปาถ้ามีเศษให้ปัดขึ้นเป็นลูกบาศก์เมตร 
 
 



-๖- 
 

ตารางอัตราค่าน้ าประปาระบบประปาหมู่บ้าน 
ประเภทผู้ใช้น้ า 

ช่องการใช้ ที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ อุตสาหกรรม/ธุรกิจ/เกษตรกรรม 
ลบ.ม./เดือน บาท/ลบ.ม. สตางค์/ลิตร บาท/ลบ.ม. สตางค์/ลิตร 

๐-๒๐ 
๒๑-๔๐ 
๔๑-๖๐ 
๖๑-๘๐ 

๘๑ ขึน้ไป 

๕.๐๐ 
๘.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๒๐.๐๐ 

๐.๐๕ 
๐.๐๘ 
๐.๑๐ 
๐.๑๕ 
๐.๒๐ 

๘.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๕.๐๐ 

๐.๐๘ 
๐.๑๐ 
๐.๑๕ 
๐.๒๐ 
๐.๒๕ 

 
ตารางอัตราค่าน้ าประปาระบบประปาผิวดิน 

ประเภทผู้ใช้น้ า 
ช่องการใช้ ที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ อุตสาหกรรมและธุรกิจ/เกษตรกรรม 
ลบ.ม./เดือน บาท/ลบ.ม. สตางค์/ลิตร บาท/ลบ.ม. สตางค์/ลิตร 

๐-๒๐ 
๒๑-๔๐ 
๔๑-๖๐ 
๖๑-๘๐ 

๘๑ ขึ้นไป 

๖.๐๐ 
๘.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๒๐.๐๐ 

๐.๐๖ 
๐.๐๘ 
๐.๑๐ 
๐.๑๕ 
๐.๒๐ 

๘.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๕.๐๐ 

๐.๐๘ 
๐.๑๐ 
๐.๑๕ 
๐.๒๐ 
๐.๒๕ 

 
          ข้อ ๑๘ จ านวนน้ าที่ใช้รวมทั้งน้ าที่รั่วไหลหมดเปลืองไป  ตามท่ีปรากฏตัวเลขในมาตรวัดน้ าโดยปกติจะจด
เป็นรายเดือน  ถ้ามาตรวัดน้ าเสียและไม่อาจค านวณปริมาณน้ าที่ใช้ได้  จะคิดค านวณน้ าที่ใช้นั้นตามจ านวนที่ใช้ไป
ในเดือนที่แล้วมาหรือคิดถัวเฉลี่ย ๓ เดือนก่อนที่ได้ใช้ไปแล้ว  ถ้ามาตรวัดน้ าเสียไปในเดือนแรกที่เริ่มใช้น้ า  จะคิด
ค านวณน้ าที่ใช้นั้นตามจ านวนที่ได้ใช้ภายหลังเมื่อได้เปลี่ยนมาตรวัดน้ าใหม่  หรือได้แก้ไขมาตรวัดน้ าเรียบร้อยแล้ว 
 

          ข้อ ๑๙ ผู้ขอใช้น้ าประปาต้องช าระเงินค่าน้ า  ค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าค่าซ่อมแซมเสียหาย  เมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้น าใบเสร็จช าระเงินมาเรียกเก็บเงินค่าน้ าประปา  หรือน าเงินมาช าระ  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน  ตามวันและเวลาในใบแจ้งท่ีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเงินค่าน้ าประปา  จะค้างช าระได้ไม่เกิน  ๓๐ วัน  ถ้าไม่
ช าระตามที่ก าหนดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  อาจงดการจ่ายน้ าให้ใช้พร้อมทั้งถอดมาตรวัดน้ ากลับ  
และหรืออาจฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย  ในเมื่อผู้ขอใช้น้ าประปาไม่ยอมช าระหนี้สินที่ค้าง 
 
 
 



-๗- 
 

หมวดที่ ๔ 
บททั่วไป 

................................................. 
 

          ข้อ ๒๐ เมื่อผู้ใช้น้ าประปาจะเลิกใช้น้ าหรือย้ายที่อยู่หรือโอนให้ผู้อ่ืนมิได้ ถ้าย้ายหรือโอนต้องแจ้งให้ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๗ วัน  และต้องช าระหนี้สินและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ให้เสร็จสิ้นก่อนด้วย  เมื่อเปลี่ยนผู้ใช้น้ าใหม่จะต้องด าเนินการตามข้อ ๖ 
 

          หากผู้ใช้น้ ารายใดมีความประสงค์จะยกเลิกการใช้น้ าประปา  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน  เพ่ือด าเนินการถอนมาตรน้ าต่อไป 
 

          ข้อ ๒๑ ผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่ในบ้านนั้น  ถ้าไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  
ผู้เข้ามาใหม่ต้องรับผิดชอบและยอมช าระหนี้สินทั้งหมด  ที่ผู้ใช้น้ ารายเดิมค้างช าระหนี้สินอยู่  ตลอดจนความ
เสียหายซึ่งผู้ใช้น้ ารายเดิมได้ท าไว้ทุกกรณี 
 

          ข้อ ๒๒ ผู้ขอใช้น้ าต้องอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ในการเข้า
ตรวจสอบท่อประปา  และอุปกรณ์มาตรวัดน้ าภายในเขตสถานที่ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร 
 

          ข้อ ๒๓ องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ไม่รับรองว่าจะมีน้ าให้ใช้ตลอดเวลาและทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงด
การจ่ายน้ าในเวลาหนึ่งเวลาใด  โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเมื่อเห็นว่ามีเหตุอันควร 
 

          ข้อ ๒๔ ถ้าผู้ขอใช้น้ าสงสัยว่ามาตรวัดน้ าอาจวัดจ านวนน้ าคลาดเคลื่อน  อาจขอให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน  ท าการตรวจสอบโดยยื่นความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่  ถ้าปรากฏว่าคลาดเคลื่อน
จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานจะต้องค านวณน้ าไปตามข้อ  ๑๘ และถ้าปรากฏว่ามาตรวัดน้ าท าการไม่
ถูกต้อง  ผู้ใช้น้ าจะต้องเสียค่าตรวจสอบครั้งละ  ๑๐๐.- บาท 
 

          ข้อ ๒๕ ท่อดับเพลิงส่วนบุคคล  จะติดตั้งภายในเขตสถานที่ของผู้รับใช้น้ าก็ได้  แต่จะต้องใช้น้ าเฉพาะกรณี
ที่เกิดเพลิงไหม้เท่านั้น  ซึ่งจะได้ตีตราผนึกไว้  ถ้าผู้ใช้น้ ามีความประสงค์จะท าการทดลอง  ท่อน้ าดับเพลิงนั้นเป็น
ครั้งคราว  ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานทราบล่วงหน้า  ๑ วัน  โดยเสียค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน  ตามระเบียบถ้าตราที่ผนึกไว้แตก  หรือลวดที่ใช้ร้อยตราขาด โดยการกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ผู้ใช้น้ าต้องชดใช้ค่าเสียหายตามควรแก่กรณี  การประเมินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลานเป็นผู้ประเมินและถือเป็นที่สุด 
 
 
 



-๘- 
 
          ข้อ ๒๖ สถานที่ใดเคยต่อท่อน้ าประปาใช้อยู่ก่อนแล้ว  แต่ได้ยกเลิกไปภายหลังมีผู้ขอใช้น้ าอีก  ผู้ขอใช้น้ า
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ าประปาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ตามท่ีก าหนดไว้ใหม่ทั้งหมด 
 

          ข้อ ๒๗ กรณีผู้ขอใช้น้ าชั่วคราว  ที่ขอใช้น้ าในการด าเนินการก่อสร้าง  หรือด าเนินการใดๆ  เมื่อด าเนินการ
เสร็จแล้ว  ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานทราบ  ห้ามมิให้โอนสิทธิการใช้น้ าดังกล่าวต่อผู้ใดโดยมิได้
รับอนุญาต  หากผู้ขอใช้น้ าชั่วคราวไม่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานทราบภายในก าหนด  ๗ วัน  นับแต่
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานทรงไว้ซึ่งสิทธิ์จะริบเงินประกันการใช้น้ าเข้าเป็น
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลานต่อไป 
 

          ข้อ ๒๘ ผู้ใดลักน้ าใช้โดยกระท าการต่อท่อน้ าประปา  โดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ าหรือท าลายอุปกรณ์ท่ีทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานน าไปติดตั้งไว้เพ่ือใช้ในการงดการจ่ายน้ าหรือโดยวิธีอ่ืนใด  ต้องโทษปรับไม่เกิน 
๑,๐๐๐.- บาท  และต้องช าระค่าน้ าประปาที่ได้ใช้ไปโดยคิดค านวณตามหลักเกณฑ์  และอาจถูกด าเนินคดีอาญา
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้สูงสุด 
 

          ข้อ ๒๙ เมื่อผู้ใช้น้ ากระท าการฝ่าฝืนข้อบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าตักเตือนโดยชอบของเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการจ่ายน้ า 
 

          ข้อ ๓๐ ผู้ขอใช้น้ ารายใดถูกงดการจ่ายน้ า  เพราะไม่ช าระหนี้ค้างหรืออ่ืนใดภายหลัง  แจ้งความจ านงขอใช้
น้ าตามเดิมอีก  ต้องช าระหนี้ที่ค้างและหนี้สินอื่น ๆ  ถ้ามี ให้เสร็จสิ้นพร้อมทั้งจ่าย  ค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง
มาตรวัดน้ าจ านวน ๑๐๐.- บาท  ด้วยทุกครั้ง  และองค์การบริหารส่วนต าบลดงลานจะด าเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ า
ให้แล้วเสร็จ  หลังจากผู้ขอใช้น้ าช าระเงินเรียบร้อยแล้ว 
 

          ข้อ ๓๑ ผู้ขอใช้น้ า  ประสงค์จะใช้เครื่องสูบน้ าส่งขึ้นไปบนอาคารชั้นสูงหรือกรณีอ่ืนใด  จะต้องท าบ่อพัก
หรือที่พักน้ าอีกต่อหนึ่ง  ห้ามมิให้สูบน้ าโดยตรงจากท่อประปา  ผู้ใดฝ่าฝืนต้องโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐.- บาท 
 

          ข้อ ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ าน าน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลานที่จ าหน่ายให้  ไปจ าหน่ายจ่ายแจกหรือ
วิธีใดก็ตาม  ที่เป็นผลให้อาจเกิดความเสียหายกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 

          ข้อ ๓๓ การขอใช้น้ าชั่วคราว  ผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  จะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมจ านวน ๑๐๐.- บาท  และอุปกรณ์ประกอบร่วมต่างๆ  โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน
จะเป็นผู้น ามาตรวัดน้ าชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลานมาติดตั้งให้กับผู้ขอใช้น้ า  และเม่ือผู้ขอใช้น้ า
ชั่วคราวด าเนินการแล้วเสร็จ ต้องแจ้งยกเลิกการขอใช้น้ าต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ในกรณีมีค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่มีการขอใช้น้ าชั่วคราวดังกล่าว  ผู้ขอใช้น้ ามีหน้าที่ต้องช าระค่าเสียหายตามระเบียบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานต่อไป 
 



-๙- 
 

          ข้อ ๓๔ ผู้ขอใช้น้ าที่ได้สิทธิลดหย่อนค่าใช้น้ าประปา  เนื่องจากเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน  ได้รับลดหย่อนดังนี้ 
 

-ผู้บริจาคที่ดินเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลหรือบริจาคที่ดิน  ให้เป็นที่ตั้งของหอถังน้ าประปาให้ได้สิทธิ 
ลดหย่อนไม่เกิน  ๓๐ หน่วยลกูบาศก์เมตรต่อเดือนต่อรายผู้บริจาค  และห้ามน าน้ าไปจ าหน่ายจ่ายแจกหากผู้ได้รับ
สิทธิลดหย่อนใช้น้ าประปาไม่ถึงตามสิทธิที่ได้รับห้ามยกยอดไปรวมกับเดือนถัดไป  ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่นยังคงเสีย
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบ 
 

-ผู้ซึ่งดูแลมิเตอร์ไฟฟ้าและหรือหอถังประปา  ให้ได้รับสิทธิลดหย่อนไม่เกิน ๓๐ หน่วยลูกบาศก์เมตร 
ต่อเดือน  หากผู้ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนใช้น้ าประปาไม่ถึงตามสิทธิได้รับ  ห้ามยกยอดไปรวมกับเดือนถัดไป  ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายอื่นยังคงเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบ 
 

                 ยกเว้น  ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  จะไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าน้ าประปาตาม
วรรคหนึ่ง 
                ข้อ ๓๕ การยกเว้นหรือผ่อนผันมิให้ใช้ข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
 

                ข้อ ๓๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

                ข้อ ๓๗ ผู้ใช้น้ าอยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าประปาอีก  แต่
จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 
 
                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

(นายอุทัยเทพ  พรรคพล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 
                       เห็นชอบ 
 
ลงชื่อ 
         (นายประดิษฐ์  ศรีประสิทธิ์) 
             นายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 



-๑๐- 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการขอให้น้ าประปา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

................................................................................ 
 

๑. ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ าประปาครั้งแรก  ๑๐๐  บาท 
๒. ค่าธรรมเนียมการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ าประปา  ๑๐๐  บาท 
๓. ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ า(กรณีงดการจ่ายน้ าหรือขอใช้น้ าชั่วคราว)  ๑๐๐  บาท 
๔. ค่าธรรมเนียมอนุญาตขอติดตั้งมาตรวัดน้ า/พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดน้ า(กรณีขอใช้น้ าครั้งแรก) 
 

     ๔.๑ มาตรวัดน้ าขนาด ๔ หุน                  ๗๐๐   บาท 
     ๔.๒ มาตรวัดน าขนาด ๖ หุน                  ๙๐๐   บาท 
     ๔.๓ มาตรวัดน้ าขนาด ๑ นิ้ว                ๑,๕๐๐   บาท 
     ๔.๔ มาตรวัดน้ าขนาด ๑๑/๒ นิ้ว            ๒,๐๐๐   บาท 
     ๔.๕ มาตรวัดน้ าขนาด ๒ นิ้ว                ๒,๕๐๐   บาท 
 

๕. ค่าแรงงานในการย้ายมาตรวัดน้ า ๒๐๐ บาท 
๖. ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ า(กรณีมาตรช ารุด) ๖๐๐ บาท 
๗. ค่าธรรมเนียมในการบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า(ช าระพร้อมค่าน้ าประปาทุกเดือน) 
 

รายการ ประปาหมู่บา้น 
จ านวน(บาท 

ประปาผิวดิน 
จ าวน(บาท) 

๗.๑ มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ หุน 
๗.๒ มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ หุน 
๗.๓ มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์ลาง ๑ นิ้ว 
๗.๔ มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑/๒ นิ้ว         
๗.๕ มาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว      

๑๐ 
๑๕ 
๒๐ 
๒๕ 
๓๐ 

๑๐ 
๑๕ 
๒๐ 
๒๕ 
๓๐ 

 

๘. เงินประกันสัญญาค่าใช้น้ าประปา (กรณีขอใช้น้ าประปาชั่วคราว) 
     ๘.๑ มาตรวัดน้ าขนาด ๔ หุน                 ๑,๐๐๐   บาท 
     ๘.๒ มาตรวัดน้ าขนาด ๖ หุน                 ๑,๕๐๐   บาท 
     ๘.๓ มาตรวัดน้ าขนาด ๑ นิ้ว                  ๒,๐๐๐   บาท 
     ๘.๔ มาตรวัดน้ าขนาด ๑๑/๒ นิ้ว              ๒,๕๐๐   บาท 
     ๘.๕ มาตรวัดน้ าขนาด ๒ นิ้ว                  ๓,๐๐๐   บาท 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าขออนุญาตใช้น้ าประปา 
 

รับเลขท่ี............................................... 
วันที่..................................................... 
ลงชื่อ....................................ผูร้ับค าขอ 

 
เรื่อง  ขออนุญาตใช้น้ าประปา 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 

เขียนที่.............................................................. 
วันที่..........เดือน........................พ.ศ................. 

 
          ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................... .............................. 
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่............ต าบล.........................อ าเภอ............................จังหวัด................................  
อาชีพ.............................มีความประสงค์ขอรับอนุญาตต่อท่อจ าหน่ายน้ าจากการประปา  องค์กาบริหารส่วนต าบล
ดงลาน  เพ่ือท าการใช้น้ าประปาในการอุปโภค-บริโภค 
 

          โดยมี(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................เป็นเจ้าของอาคารเป็นอาคาร  
ประเภท........................................................จ านวน...............หลัง................ ...ห้อง  และมีผู้พักอาศัยอยู่ในอาคาร 
รวมทั้งสิ้น....................คน 
 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารขออนุญาต 
 
 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

          ผู้ขออนุญาต 
 

 
 
 



หนังสือสัญญาการรับน้ าใช้ในบ้าน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

................................................................ 
 
ที่บ้าน................................................................................ ....อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่............................... 
ต าบล....................................อ าเภอ.........................จังหวัด..................................เลขที่ใช้น้ า.. ............................... 
ผู้รับสัญญา...................................................................................................................................... ........................ 
 

หนังสือสัญญาการรับน้ าใช้ในบ้าน 
 
วันที่..............เดือน................................พ.ศ............. ........ 

 

แจ้งความมายัง   ผู้ควบคุมการประปา องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 

                           ข้าพเจ้า ขอให้จัดการต่อท่อส าหรับส่งน้ าเข้าไปในบ้านของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายอมรับจะ
ปฏิบัติตามสัญญา ดังข้อความแจ้งต่อไปนี้ 
 

                           (๑)  ขา้พเจ้ายอมให้สัญญาว่าจะไม่ซ่อมแซม หรือท าการเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งกับท่อที่
ต่อเข้าไปหรือเครื่องก้ันน้ าและมาตรวัดน้ าตามล าพังตนเองเป็นอันขาด  และถ้าการประปาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลานต้องซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเหล่านี้ด้วยมีเหตุแล้ว  ข้าพเจ้ายอมใช้เงินค่าซ่อมแซมแก้ไขนั้นให้แก่การ
ประปาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 

                           (๒)  ในระหว่างที่ใช้หนังสือสัญญานี้อยู่  ถ้ามีน้ ารั่วเปลืองไป  ณ  เวลาหนึ่งเวลาใด น้ าที่รั่ว
เปลืองไปนั้นจะเป็นเพราะท่อที่ต่อภายนอกมาตรวัดน้ าหรือเครื่องกั้นน้ าหรือมาตรวัดน้ าช ารุดและมิได้ซ่อมก็ตาม
หรือไม่ใช้ก็ตาม  ข้าพเจ้ายอมใช้เงินให้แก่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  เป็นเงิน.....................บาท 
เป็นค่าเสียหายทดแทนน้ ารั่วเปลืองไปนั้น  แต่ถ้าปรากฏว่าน้ าที่รั่วเปลืองไปนั้นเป็นด้วยสาเหตุความช ารุดเสียหาย
อย่างหนึ่งอย่างใด  ซึ่งขา้พเจ้าได้รายงานแจ้งเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรแก่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงลาน  ก่อนเวลาที่เจ้าหน้าที่การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ได้ตรวจนั้นแล้ว  เงินจ านวน 
...................บาท  นี้  ก็ไม่ต้องใช้ให้แก่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 

                          (๓)  แม้ในเวลาหนึ่งเวลาใด  ในระหว่างเวลาที่ใช้หนังสือสัญญานี้อยู่  ถ้าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคน
ใดของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ปรากฏว่ามาตรวัดน้ าที่ได้ติดตั้งไว้ส าหรับการใช้น้ าในบ้านนั้นมี
ผู้หนึ่งผู้ใดเปิดโดยมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  หรือมีผู้ถูกต้องท าให้เสียไปก็ดีหรือตราที่ประจ าผนึกไว้นั้นมีผู้
ท าลายเสียก็ดี ถ้ามีเหตุจ าเป็นจ านวนขึ้นเช่นกล่าวนี้  ข้าพเจ้ายอมใช้เงินให้แก่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงลาน  วันละ....................บาท  นับแต่วันหลังสุดซึ่งเจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลานได้
ตรวจและอ่านจ านวนในมาตรวัดน้ า  นั้น 
                    



-๒- 
 

                    (๔)  แม้ในเวลาหนึ่งเวลาใด  ข้าพเจ้าจะละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความต่าง ๆ  ที่ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด  การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  มีอ านาจที่จะเลิกส่งน้ าใช้ในบ้าน
ที่กล่าวนี้และยกเลิกหนังสือสัญญาฉบับนี้เสียได้ แต่จ านวนเงินต่าง ๆ ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องใช้ให้แก่การประปาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลานตามที่ค้างอยู่ในเวลานั้นมากน้อยเท่าใด  การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลานมี
สิทธิที่จะฟ้องเรียกเอาจากข้าพเจ้าได้ 
 

                    (๕)  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ซึ่งมีหน้าที่เข้า
ในบ้านที่กล่าวนี้ได้  เพ่ือตรวจมาตรวัดน้ าหรือท่อที่ติดต่อต่าง ๆ  เมื่อจ าเป็นจะต้องตรวจ 
 

                    (๖)  ข้าพเจ้ายอมใช้เงินค่าน้ าตามตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดน้ า  ซึ่งการประปาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลานจะได้ติดตั้งไว้ส าหรับวัดจ านวนน้ าซึ่งใช้ในบ้านที่กล่าวนี้เสีย  และยอมเสียเงินค่าเช่ามาตรวัดน้ า 
ตามอัตราซึ่งก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือตามอัตราอ่ืน ๆ  ซึ่งจะได้แก้ไขก าหนดต่อไป 
 

                    (๗)  ข้าพเจ้ายินยอมจะช าระเงิน  เพ่ือเป็นค่า................................................................................ 
ในจ านวนเงิน........................บาท  ในกรณีที่ข้าพเจ้าใช้น้ าต่ ากว่า ๑  ลูกบาศก์เมตร  หรือไม่ได้ใช้น้ าในเดือนนั้น ๆ 
 

                    (๘)  ข้าพเจ้ายอมเสียเงินค่าธรรมเนียมครั้งละ................บาท ทุกครั้งไป ในเมื่อข้าพเจ้าจะได้ขอให้
ต่อท่อส่งน้ า 
                    (๙)  ข้าพเจ้าจะบอกเลิกหนังสือสัญญาฉบับนี้ได้ในเมื่อได้แจ้งล่วงหน้า ๗ วัน เป็นลายลักษณ์อักษร
แก่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลานแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่รับผิดชอบส าหรับความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่บัง
เกิดข้ึนภายหลังการแจ้งนั้น หรือไม่ต้องรับผิดชอบในการที่จะต้องเสียเงินค่าน้ าที่ได้ไหลผ่านมาตรวัดน้ า เว้นไว้แต่
ปรากฏว่าข้าพเจ้าจงใจใช้น้ านั้น 
 

                    ข้าพเจ้ารับรองว่า  ข้าพเจ้าได้รับข้อบังคับต่าง ๆ ว่าด้วยการต่อส่งน้ าใช้ในบ้านและการติดต่อ
เครื่องจ าหน่ายน้ าจากการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ซึ่งข้าพเจ้ารับสัญญาโดยหนังสือฉบับนี้และจะ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนั้นทุกประการ 

                           (ลงชื่อ)................................................ผู้ขออนุญาตใช้น้ า 
                                                          (...........................................) 
                                               บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่.............................. 
                                              ต าบล............................................................... 
                                              อ าเภอ............................................................... 
                                              จังหวัด............................................................ 
                                              (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
                                                         (....................................................) 
                                              (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
                                                         (.....................................................) 



แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าประปา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

.......................................... 
 

                                                   วันที่...............เดอืน...........................พ.ศ........................ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 

          ตามท่ี.................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี........................ ......หมู่ที่................. 
ต าบล.......................................อ าเภอ..................................จังหวัด.............................................ได้ยื่นค า ร้องขอ 
อนุญาตต่อการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  นัน้ 
 

          เจ้าหน้าที่ได้ท าการส ารวจและประมาณการแล้ว  ผู้ขออนุญาตใช้น้ าประปาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
 

          ๑.  ค่าธรรมเนียมการตรวจและประมาณการ                                       เป็นเงิน........................บาท 
          ๒.  ค่าธรรมเนียมการย้ายมาตรวัดน้ า/ย้ายท่อประปา                              เป็นเงิน........................บาท 
              (ราคาตามประมาณการของเจ้าหน้าที่) 
          ๓.  ค่าธรรมเนียมการโอนชื่อผู้ใช้น้ า                                                  เป็นเงิน........................บาท 
          ๔.  ค่าบ ารุงรักษาท่อเมนประปา  ดังนี้ 
               (   ) ๔.๑ ผู้ใช้น้ าใช้ท่อ ขนาด ๔ หุน(๑/๒ นิ้ว)                                 เปน็เงิน........................บาท 
               (   ) ๔.๒ ผู้ใช้น้ าใช้ท่อ ขนาด ๖ หุน (๓/๔ นิ้ว)                                เปน็เงิน........................บาท 
               (   ) ๔.๓ ผู้ใช้น้ าใช้ท่อ ขนาด ๑ นิ้ว                                            เปน็เงิน........................บาท 
               (   ) ๔.๔ ผู้ใช้น้ าใช้ท่อ ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑/๒ นิ้ว                            เปน็เงิน........................บาท 
          ๕.  เงินประกันสัญญา (กรณีขอใช้น้ าชั่วคราว)                                     เป็นเงิน........................บาท 
              (ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่) 
          ๖.  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                 เปน็เงิน........................บาท 
 
                                                                  (ลงชื่อ)......................................ผูต้รวจและประมาณการ 
                                                                        (...........................................) 
 

          ได้รับเงินจาก.......................................................................ผู้ขอใช้น้ าประปา  จ านวน........................บาท 
          (.........................................................................)  ไว้ถูกต้องแล้ว 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้รับเงิน 
(.........................................) 

 



ใบรับรองการติดตั้งมาตรวัดน้ า 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

.................................. 
 
ผู้ใช้น้ าเลขท่ี.................................. 
 
          องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ าทราบว่าผู้ร้องขอให้ติดตั้งมาตรวัดน้ าใหม่จะต้องช าระ
เงินค่าธรรมเนียมส าหรับการนี้ เป็นจ านวนเงิน............................บาท  ภายใน  ๓ วันท าการ  นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าหน้าที่การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ให้ช าระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและ มิฉะนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานจะเลิกการส่งน้ าให้ใช้ 
 

          ข้าพเจ้า ผู้มีลงนามข้างท้ายนี้ ขอรับรองว่า 
 

          (๑)เจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ได้มาจัดการติดตั้งมาตรวัดน้ าใหม่ในบ้าน
ข้าพเจ้าเสร็จแล้ว 
 

          (๒) ข้าพเจ้ายอมที่จะช าระเงินค่าธรรมเนียม จ านวน.......................บาท ภายใน ๓ วันท าการ นับตั้งแต่
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลานให้ช าระเงิน 
 
 

วันที่.................เดือน................................พ.ศ....................... 
 
 

(ลงนามผู้ขอ)........................................... 
                  (..........................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบส ารวจสถานที่ขอใช้น้ าประปา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

……………………… 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
 

          ตามค าร้องของ.............................................ลงวันที่.............เดือน............................พ.ศ........... .............. 
ขอใช้น้ าประปา ณ บ้านเลขที่...............หมู่ที่...................ต าบล..............................อ าเภอ..................................  
จังหวัด................................. ข้าพเจ้าได้ไปส ารวจแล้วปรากฏดังนี้ 
          ๑. จากท่อเมนถึงจุดที่จะติดตั้งมาตรวัดน้ า  ระยะทาง.................เมตร 
          ๒. ใช้ท่อขนาด..............หุน................นิ้ว 
          ๓. สถานที่ใช้น้ าเป็น   (.....) บ้านที่อยู่อาศัย 
                                            (.....) บ้านที่อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง จ านวน.............ตัว 
                                            (.....) โรงเรือนหรืออ่ืน ๆ 
                                            (ระบุ) ..................................................................................  
          ๔. ใช้มาตรวัดน้ า ขนาด...................หุน/นิว้ 
          ๕. แผนที่สังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)...........................................ผู้ส ารวจ 

(........................................) 
(ลงชื่อ)...........................................ผู้ส ารวจ 

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



แบบฟอร์มการตรวจสอบมาตรวัดน้ า 
....................................... 

 
รายละเอียดการตรวจสอบ 
 
ตามท่ี(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................เลขที่มาตร.................................. ..................... 
บ้านเลขท่ี................หมู่ที่............ต าบล...........................อ าเภอ.................................จังหวดั............................  
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ.......................... 
 
สภาพทั่วไปของชุดมาตรวัดน้ า 
 

มาตรวัดน้ า               ปกติ           แก้ไข          อ่ืน ๆ............................................................. 
 

              เลขมาตร                  O ปกติ          O แก้ไข         O อ่ืน 
ๆ............................................................. 
 
             ระบบท่อน้ า              O ปกติ          O แก้ไข         O อ่ืน ๆ............................................................. 
 
             อัตราการไหล           O ปกติ          O แก้ไข         O อ่ืน ๆ............................................................. 
 
สรุปผลการตรวจสอบ และข้อแนะน า 
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................ ....................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ .................................................. 
 
       ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ         ลงชื่อ............................................. ....ผู้ตรวจสอบ 
                (..............................................)                                       (.............................................) 
  
 
                                               ลงชื่อ.............................................ผู้รับตรวจสอบ 
                                                       (.............................................) 

 

   


