
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 
เรื่อง   กิจการประปา 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ  วาดวยกิจการประปา 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ  โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

และนายอําเภอดอกคําใต  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินีเ้รยีกวา  “ขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตําบลดงสุวรรณ  เรื่อง  กิจการประปา   

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ  นับแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดา  ขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

 “กิจการประปา”  หมายถึง  กิจการประปาท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

ที่ไดดําเนินการจัดสรางเอง  และใหหมายความรวมถึงกิจการประปาที่หมูบานและสวนราชการตาง ๆ   

ไดโอนกิจการประปาใหองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณเปนผูดูแลรักษา  ตอเติม  ซอมบํารุง   

ทั้งการดูแลดานผลประโยชน  และอํานาจบริหารจัดการใหกับองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

 “องคการบริหารสวนตําบล”  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 “ผูบริหารทองถิ่น”  หมายถึง  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

 “ผูใชน้ํา”  หมายถึง  ผูที่ย่ืนความประสงคขอใชน้ําประปาตอผูบริหารทองถิ่น 

 “เจาหนาที่กิจการประปา”  หมายถึง  บุคคลที่ไดรับมอบหมายหนาที่จากผูบริหารทองถิ่น 

ใหรับผิดชอบงานบริหารกิจการประปา  บํารุงรักษา  จัดเก็บคาน้ําประปา  จัดทําบัญชีผูใชน้ํา  และดําเนินการอื่น ๆ    

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณกําหนด 

 “มาตรวัดน้ํา”  หมายถึง  เครื่องมือหรืออุปกรณท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

ไดติดตั้งใหกับผูใชน้ําเพ่ือวัดปริมาณการใชน้ํา 

 “เครื่องกั้นน้ํา”  หมายถึง  ประตูน้ําที่ติดตั้งอยูหนามาตรวัดน้ํา  ซึ่งใชสําหรับปดและเปดน้ํา 

  “ทอและอุปกรณภายในมาตรวัดน้ํา”  หมายถึง  ทอและอุปกรณที่ตอจากมาตรวัดน้ํา 

เขาสูภายในบริเวณสถานที่ใชน้ํา  หรืออาคารของผูใชน้ํา 

 “ทอและอุปกรณภายนอกมาตรวัดน้ํา”  หมายถึง  ทอท่ีตอจากทอจายน้ําของกิจการประปา 

ไปเชื่อมกับมาตรวัดน้ํา 

หมวด  ๒ 

การบริหารกิจการประปา 

ขอ  ๖ ผูมีความประสงคขอใชน้ําจากกิจการประปาองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

ตองย่ืนแบบแสดงความประสงคตอผูบริหารทองถิ่น  โดยใชหลักฐานประกอบคํารอง  ดังนี้ 

 (๑) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  ๑  ฉบับ 

 (๒) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน  ๑  ฉบับ 

 (๓) เอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (ถามี) จํานวน  ๑  ฉบับ 

ขอ  ๗ ผูมีความประสงคขอใชน้ําจะตองจายคาธรรมเนียมการขอใชน้ํา  คาน้ํา  คาปรับ   

ตามอัตราที่องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณกําหนด  ดังนี้ 

 (๑) คาธรรมเนียมการขอใชน้ํา ครั้งละ  ๑๕๐  บาท 

 (๒) อัตราคาน้ําประปา  ใหจายตามอัตราการใชน้ํา ไมเกินลูกบาศกเมตรละ  ๑๐  บาท 

  (๓) คาบํารุงรักษามาตรวัดน้ําประปา เดือนละ  ๒๐  บาท 

 (๔) คาปรับพนกําหนดการชําระคาน้ําประปา ครั้งละ  ๒๐  บาท 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ขอ ๘ เมื่อไดรับการอนุญาตใหใชน้ําประปา  เจาหนาท่ีกิจการประปาองคการบริหาร 

สวนตําบลดงสุวรรณจะดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําให  โดยผูใชน้ําจะตองชําระคาใชจาย  คาทอ   

อุปกรณ  มาตรวัดน้ําเองทั้งหมด  การติดตั้งมาตรวัดน้ําจะตองตั้งไวในที่เปดเผย  เพ่ือสามารถตรวจสอบ 

และจดบันทึกขอมูลการใชน้ําไดงาย  สวนการตอทอน้ําออกจากมาตรวัดน้ําใหเปนหนาที่ของผูย่ืนความประสงค 

ขอใชน้ําประปา 

ขอ ๙ ผูขอใชน้ําที่ย่ืนคํารองขอและชําระเงินคาใชจายในการติดตั้งประปาไวแลว  แตปฏิเสธ 

ที่จะใหวางทอและติดตั้งมาตรวัดน้ําโดยไมมีเหตุผลสมควร  ภายในเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

แจงใหทราบเปนลายลักษณอกัษร  ใหถือวาสละสิทธกิารใชน้าํและยินยอมใหริบเงนิคาธรรมเนยีมที่ชําระไวแลว 

 ขอ  ๑๐ บรรดาทอและอุปกรณภายในมาตรวัดน้ําเปนทรัพยสินของผู ใชน้ํา  สวนทอ 

และอุปกรณภายนอก  รวมทั้งมาตรวัดน้ําและเครื่องกั้นน้ําเมื่อไดทําการติดตั้งไวแลวเปนทรัพยสิน 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

ขอ  ๑๑ กรณีมีการชํารุดหรือสูญเสีย  หรือส้ินเปลืองน้ํา  ภายในมาตรวัดน้ําเขาไปไมวา 

จะเปนทอน้ําชํารุดหรือดวยเหตุใด ๆ  ก็ตาม  เปนความรับผิดชอบของผูใชน้ําในการซอมแซมแกไข   

และผูใชน้ําจะตองชําระคาน้าํประปาตามจํานวนที่สูญเสียไปตามตัวเลขท่ีอานไดหรือคํานวณไดตามมาตรวัดน้ํา 

 ขอ  ๑๒ กรณีมีการชํารุดของทอและอุปกรณภายนอก  รวมทั้งมาตรวัดน้ําและเครื่องกั้นน้ํา 

ผูใชน้ําจะตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบโดยเร็ว  และเปนความรับผิดชอบขององคการบริหาร 

สวนตําบลดงสุวรรณ  ในการซอมแซม  แกไข  ใหสามารถใชการได 

ขอ  ๑๓ กรณีมีการสูญหายของมาตรวัดน้ํา  ผูใชน้ําจะตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

ทราบโดยเร็ว  และเปนความรบัผิดชอบของผูใชน้าํในการออกคาใชจายเพ่ือดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําขึ้นใหม 

 ขอ  ๑๔ หามมิใหผูใชน้ําทําการแกไข  เปล่ียนแปลงมาตรน้ํา  หรือยายที่ติดตั้งมาตรวัดน้ํา 

โดยไมไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

ขอ  ๑๕ หามมิใหผูใชน้ํา  ใชเครื่องสูบน้ําหรือเครื่องมืออื่นใดสูบน้ําโดยตรงจากทอจายน้ําประปา 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

ขอ  ๑๖ กรณีใชน้ําประปารวมกับน้ําจากแหลงอื่น  เชน  น้ําฝน  น้ําบอบาดาล  ฯลฯ  ผูใชน้ํา

จะตองตอทอแยกไวตางหากจากที่จายน้ําขององคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณและทอภายใน   

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๕



หากผูใชน้ําไมปฏิบัติตามอันอาจเกิดความเสียหาย  หรือเปนอุปสรรคตอระบบสงน้ําประปา   

องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณมีสิทธิงดจายน้ําและผูใชน้ําตองรับผิดชอบคาเสียหาย 

ขอ  ๑๗ หามมิผูใชน้ําทําการปลูกสราง  ตอเติมโรงเรือน  ส่ิงปลูกสรางอื่นใด  หรือกระทําการใด ๆ   

อันอาจเกิดความเสียหาย  หรือเปนอุปสรรคตอระบบสงน้ําประปา  การบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา  ตลอดจน 

อุปกรณนั้น ๆ  เวนแตไดทําความตกลงกับองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณกอน 

หากผูใชน้ํากระทําการใด ๆ  ตามวรรคแรก  โดยมิไดทําความตกลงกับองคการบริหาร 

สวนตําบลดงสุวรรณกอน  องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณทําการรื้อถอนมาตรวัดน้ํา  ทออุปกรณ   

หรือกระทําการใด ๆ  ไดตามสมควรแกกรณีโดยไมตองชดใชคาเสียหาย  และผูใชน้ํายินยอมเสียคาใชจาย 

เพ่ือการนั้น 

ขอ  ๑๘ องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ  ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะงดการสงน้ําในเวลาใดเวลาหนึ่ง 

เปนการชั่วคราว  โดยไมตองแจงเหตุผลเมื่อเห็นเปนการจําเปน 

ขอ  ๑๙ ในกรณีมีเหตุจําเปน  ผูใชน้ํายินยอมใหเจาหนาท่ีกิจการประปาเขาไปในท่ีดินอาคาร 

หรือบริเวณอันเปนที่อยูอาศัยของผูใชน้ํา  เพ่ือตรวจสอบแกไขซอมแซมระหวางเวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๗.๐๐  น.   

ไมเวนวันหยุดราชการ  พรอมท้ังใหความรวมมืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามควรแกกรณี 

โดยการปฏิบัติงานของเจาพนักงานตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเพ่ือการตรวจสอบ 

ขอ  ๒๐ ผูใชน้ําตองชําระเงินคาน้ํา  คาบริการอื่น ๆ  และคาเสียหายทันทีที่พนักงาน 

ไดนําใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงหนี้ขอเก็บเงิน  มิฉะนั้นตองมาชําระเงินท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

ภายในเวลาที่กําหนด 

ขอ  ๒๑ หากผูใชน้ําไมไดชําระคาน้ําในวันที่เจาพนักงานไปย่ืนใบเสร็จรับเงิน  จะตองมาชําระเงิน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณภายในเวลา  ๗  วัน  หากพนกําหนดเวลาจะตองชําระคาปรับ 

ในอัตราที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และหากครบหนึ่งเดือนนับจากวันที่เจาพนักงานย่ืนใบเสร็จรับเงิน 

ผูใชน้ํายังไมชําระหนี้  องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณจะงดจายน้ําแกผูใชน้ําทันที 

ขอ  ๒๒ หากผูใชน้ําสงสัยวามาตรวัดน้าํจํานวนคลาดเคล่ือนสามารถขอตรวจสอบโดยย่ืนความจํานง 

เปนลายลักษณอักษร  เมื่อตรวจสอบแลวปรากฏวาคลาดเคล่ือนจริง  ผูใชน้ําตองยินยอมชําระคาน้ํา 

ตามอัตราคาบํารุงรักษามาตรน้ําตามขอ  ๗  แตถาปรากฏวามาตรวัดน้ําอยูในสภาพใชการไดตามปกติ   

ผูใชน้ําตองชําระคาใชจายตามอัตราที่กําหนด 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๒๓ เมื่อผูใชน้ําเลิกใชน้ําหรือยายท่ีอยู  หรือ  โอนใหผูอื่นใชน้ํา  ตองแจงใหองคการบริหาร 

สวนตําบลดงสุวรรณทราบลวงหนาอยางนอย  ๗  วัน  และจะตองชําระหนี้คาน้ําประปาท่ีคงคางท้ังหมดกอน 

 ขอ  ๒๔ กรณีผูใชน้ําถึงแกกรรม  หากทายาทหรือผูมีสิทธิในอาคารสถานที่นั้นประสงค 

จะไดรับสิทธิการใชน้ํา  ทายาทหรือผูมีสิทธิตองแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษรเพ่ือทําการโอนสิทธิ 

การใชน้ําใหผูอื่น 

ขอ  ๒๕ วัด  โบสถ  ในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณใหไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม 

การใชน้ําประปาตามขอ  ๗ 

หมวด  ๓ 

การเงิน 

ขอ  ๒๖ กิจการประปาอาจมีรายได  ดังนี้ 

 (๑) เงินคาธรรมเนียมการขอใชน้ํา  คาน้ํา  คาปรับ  ตามอัตราที่องคการบริหาร 

สวนตําบลดงสุวรรณกําหนดตามขอ  ๗ 

 (๒) เงินบริจาค 

 (๓) เงินรายไดอื่น ๆ 

ขอ  ๒๗ กิจการประปาอาจมีรายจาย  ดังนี้ 

 (๑) รายจายในการดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตน้ําประปา  ระบบการจายน้ําประปา   

การบํารุงรักษาซอมแซม  และการขยายกิจการประปาหมูบาน 

 (๒) รายจายในการบริหารกิจการประปา  เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ  และอื่น ๆ 

 (๓) คาใชจายอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณกําหนดโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

ขอ  ๒๘ การดําเนินการดานการเงินของกิจการประปา  ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
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หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๒๙ หากผูใดกระทําการใด ๆ  ที่ทําใหทรัพยสินของกิจการประปาองคการบริหาร 

สวนตําบลดงสุวรรณเสียหายจะเปนดวยเหตุบังเอิญหรือเจตนาก็ตาม  หากมีหลักฐานยืนยันไดผูนั้นจะตองชดใช 

คาเสียหายทั้งหมดใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ 

ขอ  ๓๐ หากผูใดมีเจตนาขโมยน้ําใชโดยไมผานมาตรวัดน้ํา  หรือใชน้ํากอนที่จะไดรับความยินยอม 

จากองคการบริหารสวนตําบลดงสุวรรณ  กําหนดโทษปรับผูฝาฝนไมเกินหนึ่งพันบาทและพิจารณา 

ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

ขอ  ๓๑ ผูใชน้ํารายใดมีเจตนาไมยอมชําระคาน้ําประปาหรือหลีกเล่ียงดวยประการใดก็ดี 

หากพนกําหนดเวลาจะตองชําระคาปรับในอัตราที่กําหนดไว  ตามขอ  ๗  และหากครบหนึ่งเดือน 

นับจากวันที่เจาพนักงานย่ืนใบเสร็จรับเงินผูใชน้ํายังไมชําระหนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะงดจายน้ํา 

แกผูใชน้ําทันที 

ขอ  ๓๒ ผูใชน้ํารายใดมีเหตุใหถูกงดจายน้ําประปา  หากมีความประสงคที่จะขอใชน้ําประปา 

จะตองชําระหนี้และคาปรับท่ีคางชําระใหเรียบรอยกอน  และดําเนินการตามขอ  ๖  และขอ  ๗   

ของขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๓ หากผูใดกระทําการใด ๆ  ที่เปนการฝาฝนขอบัญญัตินี้จะเปนดวยเหตุบังเอิญ 

หรือเจตนาก็ตาม  หากมีหลักฐานยืนยันไดผูนั้นตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ดาบตํารวจ  อดุม  บานเย็น 

นายกองคการบรกิารสวนตําบลดงสุวรรณ 
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