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ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 
ว่าด้วยการบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 

พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3  พ.ศ.2558 
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 61 (1) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ .ศ.2537 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 ) องค์การบริห ารส่วนต าบลไร่โคก จึงได้          
ตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นได้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก ดังต่อไปนี้ 

หมวดทั่วไป 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก พ.ศ.2555” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก นับแต่วันถัด จากวันท่ีได้ประกาศไว้    
โดยเปิดเผยท่ีส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกแล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 
 “การประปา” หมายถึง การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 “ผู้ใช้น้ า”  หมายถึง บุคคลท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก  และได้รับ
อนุญาตให้ใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 
 “ผู้ควบคุมการผลิต ” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงาน ผู้มีหน้าท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการผลิตน้ าประปา 
และบ ารุงรักษาระบบประปา สภาพแวดล้อมภายในประปา 
 “ผู้บริหารการประปา ” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี         
หรือคณะกรรมการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกจัดต้ังขึ้น 
 “เขตองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก”  หมายถึง เขตพื้นท่ีบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 
 “นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก ”  หมายถึง นอกเขตพื้นท่ีบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ไร่โคก  
 “ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังประปา ” หมายถึง เงินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ท่ีการประปาเรียกเก็บจากผู้ขอใช้
น้ าประปา รวมท้ังค่ามาตรวัดน้ า ค่าประกันมาตรวัดน้ า ค่าส ารวจ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย    
ในการติดต้ังประปาภายในอาคาร 
 “เงินทดแทน”  หมายถึง เงินท่ีการประปาเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ าประปาเนื่องจากความเสียหายท่ีการประปา
ได้รับ แต่ไม่รวมถึงค่าสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายท่ีการประปาเรียกเก็บตามข้อบัญญัติหรือระเบียบอื่น 
 “ค่าน้ าสูญเสีย” หมายถึง ค่าน้ าประปาท่ีการประปาเรียกเก็บจากผู้ลักใช้น้ า จากการใช้น้ าตลอดระยะเวลา    
ท่ีมีการลักใช้น้ าประปา 
 “ท่อเมนจ่ายน้ าประปา” หมายถึง ท่อจ่ายน้ าท่ีการประปาวางผ่านหน้าบ้านผู้ใช้น้ า  
 “ท่อและอุปกรณ์” หมายถึง ท่อส่งน้ าขนาดต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์อย่างอื่นท่ีใช้ในกิจการประปา 
 “ท่อภายนอก”  หมายถึง ท่อจ่ายน้ าท่ีต่อจากท่อเมนถึงมาตรวัดน้ าของผู้ใช้น้ า 
 “ท่อภายใน” หมายถึง ท่อจ่ายน้ าท่ีต่อจากมาตรวัดน้ าเข้าไปภายในบ้านของผู้ใช้น้ า 
 “การงดจ่ายน้ า” หมายถึง การท่ีองค์การบริ หารส่วนต าบลไร่โคกงดส่งหรืองดจ่ายน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ า             
จะด้วยลักษณะหรือวิธีใดๆ ก็ตามท่ีผู้ใช้น้ าไม่สามารถใช้น้ าได้  
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“มาตรวัดน้ า” หมายถึง เครื่องวัดปริมาณน้ าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกได้ติดต้ังให้แก่ผู้ใช้น้ า       

เพื่อใช้วัดปริมาณน้ าท่ีผู้ใช้น้ าใช้ไป 
 “ประตูระบายน้ า” หมายถึง อุปกรณ์เครื่องมือซึ่งมีไว้ส าหรับเปิด-ปิดน้ า 
 “ที่ติดต้ังมาตรวัดน้ า” หมายถึง บริเวณท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกก าหนดให้เป็นจุดติดต้ังมาตรวัดน้ า 
 “ค่าบริการ” หมายถึง  เงินท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไรโคกเรียกเก็บจากผู้ ใช้น้ า ค่าบ ารุงมาตรวัดน้ า   
ค่าซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกประกาศก าหนดให้เป็นค่าบริการ 
 “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง  เงินท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไรโคกเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ า ค่าบ ารุงมาตรวัดน้ า   
ค่าซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกประกาศก าหนดให้เป็นค่าบริการ 
 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ไร่โคก หรือพนักงานส่วนต าบลท่ีได้รับมอบหมาย 
 “เจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ า ” หมายถึง  พนักงานส่วนต าบลหรือผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ั งให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการ     
จดมาตรวัดน้ า 

“เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ าประปา ” หมายถึง  พนักงานส่วนต าบลหรือผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ี      
ในการจัดเก็บค่าน้ าประปา 

หมวดการขอใช้น้ าประปา 
 ข้อ 5 การขอใช้น้ าประปา ผู้ขอใช้น้ าจะต้องยื่นค าขอหรือค าร้องตามแบบท่ี ก าหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  1.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
  3.กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
  ผู้ขอใช้น้ าจะต้องช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ ในข้อบัญญัตินี้ และองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลไร่โคก จะออกหนังสือสัญญาการขอใช้น้ าประปา จ านวน 2 ฉบับ ผู้ใช้น้ าเก็บไว้ 1 ฉบับ องค์การบริหาร   
ส่วนต าบลไร่โคกเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ 
  กรณีสถานท่ีราชการ บ้านพักของทางราชการ วัดและสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ท่ี ได้รับ
การจดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วประสงค์จะขอใช้น้ าประปา ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าองค์กร หรือผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามยื่นความประสงค์ ขอติดต้ังประปาและช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง
ประปาและวางเงินประกันไว้ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้   
 ข้อ 6 การติดต้ังมาตรวัดน้ า ประตูน้ า วาล์วน้ า การต่อท่อ การก าหนดจุดติดต้ังมาตรวัดน้ าการก าหนดขนาด
วัสดุและส่ิงต่างๆ เป็นสิทธิและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก และมาตรวัดน้ า จ าต้องติดต้ังไว้ที่ต้นทาง
ภายในเขตสถานท่ีท่ีเหมาะสมของผู้ใช้น้ า ท่ีเจ้าห น้าท่ีจดมาตรวัดน้ าสามารถตรวจสอบและจดหน่วยของการใช้น้ า      
ได้สะดวก โดยอยู่ในการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังมาตรวัดน้ า ประตูกั้นน้ า ท่อภายใน เป็นหน้าท่ีของผู้ใช้น้ าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
โดยท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกจะเป็นผู้ตรวจสอบเมื่อติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 8 บรรดาท่อ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีวางไว้บริเวณถนน ท่ีสาธารณะหรือบริเวณสถานท่ีของผู้ใช้น้ านับจาก      
มาตร วัดน้ าออกมา จะเป็นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกด าเนินการวางไว้ หรือผู้ใช้น้ าเป็นผู้วางเองก็ตาม         
ให้ถือเป็นสมบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก และองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกมีสิทธิที่จะแยกท่อให้กับ   
ผู้ใช้น้ ารายอื่นๆ ได้ 
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 ข้อ 9 ค่าซ่อมแซมส่ิงท่ีเป็นสาธารณะ อาทิเช่น ถนน ทางเท้า รางระบายน้ า ฯลฯ ในกรณีท่ี ผู้ใช้น้ าการต่อท่อ
และติดต้ังประปาจ าเป็นต้องขุดผ่ านให้เกิดความช ารุดเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ า      
ท่ีต้องรับผิดชอบ หรือองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับดุลพินิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไร่โคกเป็นรายกรณี 
 ข้อ 10 ในกรณีผู้ใช้น้ าขอเลิกใช้น้ าหรือย้ายสถานท่ีอยู่หรือโอนให้ผู้อื่น ต้องแจ้งให้การประปาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไร่โคกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน 
 ข้อ 11 ผู้ท่ีเข้ามาอยู่ใหม่ในบ้านนั้น ถ้าประสงค์จะขอใช้น้ าประ ปาต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้น้ า             
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อการประปาองค์การบริหารส่วนต า บลไร่โคก ถ้าไม่แจ้งต้องรับผิดชอบและยอมช าระจ านวน   
หนี้ค้างช าระท้ังหมดท่ีผู้ขอใช้น้ ารายเดิมค้างช าระอยู่ตลอดจนความเสียหายซึ่งผู้ใช้น้ ารายเดิมท าไว้ทุกกรณี 
 ข้อ 12 สถานท่ีใดท่ีขอติดต้ังท่อเพื่อใช้น้ าอยู่ก่อนแล้ว แต่ได้ยกเลิกไปภายหลังมีผู้ขอใช้น้ าอีก ผู้ขอจะต้อง    
เสียค่าธรรมเนียมในการติดต้ังมาตรวัดน้ าให้แก่การประปา ตามท่ีก าหนดไว้ 
 ข้อ 13 สถานท่ีใดท่ีขอต่อท่อเพื่อใช้น้ าไว้แล้ว แต่ยังไม่ประสงค์จะติดต้ังมาตรวัดน้ าในขณะนั้น ภายหลังมีผู้ขอ
ใช้น้ า ผู้ขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการติดต้ังมาตรวัดน้ าให้แก่การประปาตามท่ีก าหนดไว้ 
 ข้อ 14 ผู้ขอใช้น้ ารายใดถูกงดส่งน้ า เพราะไม่ช าระหนี้คงค้างหรือกรณีอื่นใด ภายหลังแสดงความจ านงขอใช้
น้ าตามเดิมอีก ต้องช าระหนี้ท่ีค้างช าระและหนี้อื่นๆ (ถ้ามี) ให้เสร็จส้ิน พร้อมท้ังค่าธรรมเนียมในการติดต้ังมาตรวัดน้ า
ด้วย 
 ข้อ 15 ถ้าผู้ขอใช้น้ าสงสัยว่า มาตรวัดน้ าอาจวัดจ านวนน้ าคลาดเคล่ือน จะขอให้การประปาท าการตรวจสอบ
ก็ได้ เมื่อการประปาตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามาตรวัดน้ าอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ผู้ใช้น้ าจะต้องช าระค่าน้ าประปา     
ตามหมายเลขมาตรวัดน้ าประปา ตามอัตราค่าน้ าประปาท่ีก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

หมวดข้อห้าม 
 ข้อ 16 ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ าหรือบุคคลอื่นใด ท าการดัดแปลงแก้ไข หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดกับมาตรวัด
น้ าของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกเป็นอันขาด   
 ข้อ 17 ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ าหรือบุคคลอื่นใด วางวัสดุ ส่ิงของใดๆ ทับบนตัวมาตรวัดน้ า หรือวางส่ิงกีดขวางอื่นๆ    
ท่ีท าให้ไม่สะดวกในการตรวจสอบและจดบันทึกตัวเลขในมาตรวัดน้ า  
 ข้อ 18 ห้ามมิให้ผู้ขอใช้น้ าหรือบุคคลอื่นใด เทคอนกรีต หิน ดิน ทราย หรือวัสดุอื่นๆ กองทับมาตรวัด
น้ าประปา 
 ข้อ 19 ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ าหรือบุคคลอื่นใด ท าลายหรือดัดแปลงแก้ไขลวดประทับตราท่ีมาตรวัดน้ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่โคกเป็นอันขาด 
 ข้อ 20 ห้ามผู้ใช้น้ าน าน้ าประปาท่ีการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกส่งให้ใช้ในสถานท่ีไปขายช่วง 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ข้อ 21 ถ้าผู้ใช้น้ าประปากระท ากา รฝ่าฝืนข้อบัญญัติหรือระ เบียบของการประปาองค์การบริหาร ส่วนต าบล    
ไร่โคกหรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าตักเตือนโดยชอบของเจ้าหน้าท่ีการประปา การประปาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ไร่โคก ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดส่งน้ าให้ใช้ 

หมวดการส่งน้ าประปา 
ข้อ 22 น้ าประปาท่ีการประปาองค์กา รบริหารส่วนต าบลไร่โคกจะส่งให้ใช้นั้น จะได้ติดต้ังมาตรวัดน้ าไว้

ส าหรับบอกจ านวนน้ า โดยการประปาจะด าเนินการให้ผู้ขอใช้น้ าตกลงน าเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น         
ตามประมาณการติดต้ังมาช าระ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก ตามข้อบัญญัติจนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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 ข้อ 23 การต่อท่อจากท่อใหญ่ภายนอกอาคาร ถึงท่ีต้ังมาตรวัดน้ ารวมท้ังการติดต้ังมาตรวัดน้ า ผู้หนึ่งผู้ใดจะ
กระท ามิได้ ให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีการประปาเท่านั้น ส าหรับท่อและอุปกรณ์ภายในมาตรวัดน้ า  เข้าไปในอาคาร 
ผู้ขอใช้น้ าจะจัดท าเองก็ได้   
 ข้อ 24 ผู้ใช้น้ าต้องดูแลรับผิดชอบรักษามาตรวัดน้ า เครื่องกั้นน้ า และท่อน้ านอกมาตรน้ าออกมาให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยดีอยู่เสมอ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีประปาจะตีตราผนึกไว้ทั้งมาตรวัดน้ า และอาจจะตีตราผนึกไว้ระหว่างมาตรวัด
น้ ากับเครื่องกั้นน้ าอีกก็ได้ หากตราผนึกหรือลวดท่ีผนึกไว้หรือมาตรวัดน้ ากับเครื่องกั้นน้ าได้รับความเสียหาย แตกขาด 
หรือปรากฏว่ามีผู้จงใจกระท าให้เสียหายในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสูญหายไป ผู้ใช้น้ าจะต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายรวมท้ังการขาดประโยชน์ อันอาจจะบังเกิดแก่การประปาท้ังส้ิน และชดใช้ค่าน้ าเฉล่ียจากค่าน้ า             
เมื่อ 2 เดือนก่อน 
 ข้อ 25 ผู้ใช้น้ ามีหน้าท่ีสอดส่องดูแลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก หากพบเห็นการช ารุด
เสียหาย หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดท าการละเมิดท าให้ทรัพย์สินเสียหาย ผู้ใช้น้ าจะต้องรีบแจ้งให้องค์การบริหาร      
ส่วนต าบลไร่โคกทราบทันที 
 ข้อ 26 ถ้าปรากฏว่าท่อภายในเขตสถานท่ีของผู้ใช้น้ าเกิดช ารุดรั่วไหลขึ้นภายนอกมาตรวัดน้ า ผู้ใช้น้ าต้อง   
แจ้งให้การประปาทราบโดยเร็วท่ีสุด เพื่อจะได้ซ่อมแซมให้เรียบร้อย ถ้าหากผู้ใช้น้ าละเลยจะต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหาย ส าหรับน้ าท่ีรั่วไหลหมดเปลืองไปตามท่ีการประปาพึงประเมิน 

หมวดอัตราค่ามาตรวัดน้ าประปา ค่าน้ าประปาและการเก็บค่าน้ าประปา 
 ข้อ 27 การขอใช้น้ าประปาของผู้ขอใช้น้ าประปารายใหม่ ผู้ขอใช้น้ าต้องช าระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม       
ค่ามาตรวัดน้ าและค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกก าหนด  โดยค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ติดต้ังจะคิดตามราคาท้องตลาดหรือราคากลางของกระทรวงพาณิชย์  หากมาตรวัดน้ าเกิดการช ารุด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไร่โคกจะด าเนินการเปล่ียนมาตรวัดน้ าให้ใหม่โดยผู้ใช้น้ าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 

ข้อ 28 ผู้ขอใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก ต้อง ช าระค่ามาตรวัดน้ าประปา ในอัตรา        
มาตรละ 430 บาท พร้อมท้ังต้องช าระค่าประตูวาล์วน้ า ในอัตราวาล์วละ 105 บาท 
 ข้อ 29 ผู้ขอใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก ต้องช าระค่าประกันการใช้น้ าจ านวน 2 เดือน 
เดือนละ 100 บาท 
 ข้อ 30 ขอใช้น้ าประปาขององค์การบริหา รส่วนต าบลไร่โคก ต้องช าระค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าประปา        
ในอัตราเดือนละ 10 บาท 
 ข้อ 31 ผู้ใช้น้ าต้องช าระเงินค่าน้ าประปา ตามจ านวนตัวเลขท่ีแสดงในมาตรวัดน้ าประปา ในอัตรา        
(1,000 ลิตร ) ลูกบาศก์เมตร ละ 5 บาท  ส าหรับผู้ใช้น้ าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก  และในอัตรา       
ลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท ส าหรับผู้ใช้น้ านอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก  และผู้ใช้น้ าในกิจการ                     
ท่ีแสวงหาก าไร 

ข้อ 32 ผู้ใช้น้ าจะต้องช าระเงินค่าน้ าประปาและค่าบริการภายในวันสุดท้ายของทุกเดือน  

 ข้อ 33 ผู้ใช้น้ าจะค้างช าระเงินค่าน้ าประปาและค่าบริการ ได้ไม่เกิน 30 วัน หากเกินระยะเวลาท่ีก าหนด 
องค์การบริหารส่วนต้าบลไร่โคกจะด้าเนินการหักเงินจากค่าประกันการใช้น ้า  

 ข้อ 34 หากผู้ใช้น้ าค้างช าระเงินค่าน้ าประปาและค่าบริการ กา รประปาองค์การบริหารส่วนต าบล ไร่โคก    
ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะหักหนี้ค้างช าระจากค่าประกันการใช้น้ า หากผู้ใช้น้ าไม่มาช าระหนี้ค้างช าระตามก าหนดท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่โคกแจ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกจะงดการส่งน้ าและด าเนินการตัดมาตรวัดน้ า ท้ังนี้จะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร จ านวน 3 ครั้ง 
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 ข้อ 35 หากผู้ใช้น้ าจะขอยกเลิกการใช้น้ า หรือโอนเปล่ียนช่ือผู้ใช้น้ า จะต้องแจ้งต่อการประปาเป็นลายลักษณ์
อักษรภายใน 7 วัน และให้การประปามีหนังสืออนุญาตก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นผู้ใช้น้ าอยู่ ต้องเสียค่าน้ า            
และค่าบริการตามท่ีการประปาเรียกเก็บ 
 ข้อ 36 ผู้มีหน้าท่ีในการจดมาตรวัดน้ าประปาของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก คือเจ้าหน้าท่ี    
จดมาตรวัดน้ า หรือผู้ท่ีการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกมีค าส่ังมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 
 ข้อ 37 ผู้มีหน้าท่ีในการจัดเก็บค่าน้ าประปาและค่าบริการอื่ นๆ ของการประปาองค์การบริหา รส่วนต าบล      
ไร่โคก คือเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บค่าน้ า พนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างผู้ท่ีการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก
มีค าส่ังมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 
 ข้อ 38 เมื่อปรากฏว่ามีการลักใช้น้ าประปาของการประปา ผู้แจ้งจะต้องท าหนังสือแจ้งรายละเอียด 
ข้อเท็จจริง ลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้การประปาสามารถติดตามตรวจสอบหรือด าเนินการได้       
โดยให้ปกปิดไว้เป็นเรื่องลับและมอบส าเนาหนังสือโดยมีหลักฐานการเซ็นรับของเจ้าหน้าท่ีผู้รับแจ้งให้กับผู้แจ้งไว้ด้วย 
 ให้เจ้าหน้าท่ีการประปาด าเนินการตรวจสอบทันทีเมื่ อได้รั บเรื่องโดยจัดให้มีการท าหลักฐาน การลักใช้
น้ าประปาไว้ เช่น การถ่ายรูป หรือรวบรวมหลักฐานอื่นประกอบการพิจารณาเรียกรับเงินทดแทน  และค่าสูญเสีย    
หรือค่าด าเนินคดีตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีท่ีการประปาตรวจสอบการแจ้งการลักใช้น้ าแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีการลักใช้ น้ าตามท่ีแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี
การประปาทราบ ให้แจ้งผู้แจ้งทราบโดยเร็ว 
 ข้อ 39 การเรียกรับเงินทดแทนและค่าสูญเสีย ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ( 1 ) เงินทดแทน ให้คิดจากขนาดท่อท่ีแยกจากท่อประปาของการประปาหรือขนาด                     
ของรูที่ถูกเจาะลักใช้น้ าประปา ดังนี้ 
  -  ขนาด  ไม่เกิน ½ นิ้ว     คิดเงินทดแทน 1,000 บาท 
  -  ขนาด  เกิน ½ นิ้ว แต่ไม่เกิน ¾ นิ้ว  คิดเงินทดแทน 2,000 บาท 
  -  ขนาด  เกิน ¾ นิ้ว แต่ไม่เกิน 1 นิ้ว  คิดเงินทดแทน 3,000 บาท 
  -  ขนาด  เกิน 1 นิ้ว แต่ไม่เกิน 1½ นิ้ว  คิดเงินทดแทน 5,000 บาท 
  -  ขนาด  เกิน 1½ นิ้ว แต่ไม่เกิน 2 นิ้ว  คิดเงินทดแทน 10,000 บาท 
  -  ขนาด  เกิน 2 นิ้ว แต่ไม่เกิน 2½ นิ้ว  คิดเงินทดแทน 15,000 บาท 
  (2) ค่าสูญเสียน้ า ให้คิดจ านวนท่ีได้ใช้หรือเสียไป ตลอดระ ยะเวลาท่ีมีการลักใช้น้ าประปา ในราคา
จ าหน่ายน้ าท่ีการประปาก าหนดในปัจจุบัน โดยคิดจากขนาดท่อท่ีแยกจากท่อประปาของการประปาหรือขนาด         
ของรูที่ถูกเจาะลักใช้น้ าประปา ดังนี้   
  -  ขนาด  ไม่เกิน ½ นิ้ว     คิดวันละ 6 ลบ.ม. 
  -  ขนาด  เกิน ½ นิ้ว แต่ไม่เกิน ¾ นิ้ว  คิดวันละ 12 ลบ.ม. 
  -  ขนาด  เกิน ¾ นิ้ว แต่ไม่เกิน 1 นิ้ว  คิดวันละ 24 ลบ.ม. 
  -  ขนาด  เกิน 1 นิ้ว แต่ไม่เกิน 1½ นิ้ว  คิดวันละ 54 ลบ.ม. 
  -  ขนาด  เกิน 1½ นิ้ว แต่ไม่เกิน 2 นิ้ว  คิดวันละ 96 ลบ.ม. 
  -  ขนาด  เกิน 2 นิ้ว แต่ไม่เกิน 2½ นิ้ว  คิดวันละ 150 ลบ.ม. 
 ข้อ 40 กรณีมีเหตุจ าเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก จะทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ท่ีจะงดใช้น้ าในเวลาใด เวลาหนึ่ง
เป็นการช่ัวคราวโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลล่วงหน้า ซึ่งจะใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 
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 ข้อ 41 ผู้ใช้น้ ารายใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าโดยชอบของเจ้าหน้าท่ีหรือกระท าการอันใด
ท่ีส่อไปในทางทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกจะทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดส่งน้ าให้ และจะด าเนินคดีต่อผู้ฝ่าฝืน     
ท้ังทางแพ่งและทางอาญา 
 ข้อ 42 ผู้ใช้น้ าท่ีสมควรได้รับการลดหย่อนค่าใช้น้ า เนื่องจากเป็นหน่วยงานสาธารณประโยชน์ต่อต าบลไร่โคก 
ให้ได้รับการลดหย่อนดังนี้ 

(1) วัดหัวนา ต าบลไร่โคก ให้ได้รับการลดหย่อน 50 ลบ.ม./เดือน 
(2) ศาลากลางหมู่บ้าน ให้ได้รับการลดหย่อน 20 ลบ.ม./เดือน 
(3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลไร่โคก ให้ได้รับการลดหย่อน 50 ลบ.ม./เดือน 
(4) โรงเรียนบ้านแหลมทอง ต าบลไร่โคก ให้ได้รับการลดหย่อน 50 ลบ.ม./เดือน 
(5) โรงเรียนบ้านไร่โคก ต าบลไร่โคก ให้ได้รับการลดหย่อน 50 ลบ.ม./เดือน 
(6) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าไร่สะท้อน-ไร่โคก ให้ได้รับการลดหย่อน 20 ลบ.ม./เดือน 
(7) องค์การบริหารส่วนต า บลไร่โคก  ป้อม อปพร .และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไร่โคก ให้ได้รับ      

การยกเว้นค่าน้ าประปาและค่าธรรมเนียมการใช้น้ าประปา 
 โดยหน่วยงานท่ีได้รับการลดหย่อนดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบค่ามาตรวัดน้ า ค่าประตูน้ า วัสดุอุปกรณ์      
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามท่ีกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกก าหนด 
 ข้อ 43 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศหรือค าส่ังเพื่อให้การปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558  

 
           (ลงช่ือ)  
                          (นายสมิง  คงประเสริฐ) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 


