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หลกัการและเหตุผล 
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****************************** 
 

หลกัการ 
 
 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การใช้
น  าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  พ.ศ. ๒๕๕๙  ไว้เป็นหลักในการด าเนินกิจการประปา  
เพ่ือคุ้มครองและควบคุมคุณภาพน  าประปาให้เหมาะสมส าหรับใช้อุปโภคและบริโภคในครัวเรือน  และ
บริการน  าสะอาดให้กับประชาชนได้อย่างเพียงพอกับความต้องการประกอบกับเพ่ือเป็นรายได้ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า     เพ่ือน าไปใช้จ่ายในกิจการต่าง ๆ  และบริการสาธารณะประโยชน์แก่

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติน้ี 
 

เหตุผล 
 
 การออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ว่าด้วยการใช้น  าประปาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า  พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือให้การด าเนินการของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   และเป็นหลักในการด าเนินกิจการ  
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๗,๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการใช้น  าประปาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า   ให้ความ
เห็นชอบ เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
เร่ือง  การใช้น  าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
************************ 

  “โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ว่าด้วยการใช้
น  าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า        
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๘ (๑)  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  และนายอ าเภอด่านขุนทด  จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี ”          
  ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  เรื่องการใช้
น  าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  พ.ศ. ๒๕๕๙ ” 
  ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ตั งแต่วันที่ได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า    
  ข้อ  ๓  บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  และค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว  ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบัญญัตินี ให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน 
  ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี  

“ การประปาฯ ”  หมายถึง  การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
“ ผู้ใช้น  า”  หมายถึง  บุคคลทีก่ารประปาฯ  ยินยอมให้ใช้น  าและได้ท าสัญญาการใช้น  า 

จากการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
“ การงดจ่ายน  า”  หมายถึง  การที่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

งดจัดส่งหรือจ าหน่ายน  าให้แก่ผู้ใช้น  า   จะเป็นด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตามที่ผู้ใช้น  าไม่สามารถใช้น  าได้ต่อไป 
“มาตรวัดน  า” หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านเก่า ได้ติดตั งให้กับผู้ใช้น  าเพ่ือวัดปริมาณน  า 
  “เครื่องกั นน  า” หมายถึง ประตูน  าที่ติดตั งอยู่หน้ามาตรวัดน  าซึ่งมีไว้ส าหรับปิดและเปิดน  า 
  “ที่ติดตั งมาตรวัดน  า”  หมายถึง  สถานที่ท่ีการประปาฯ  ก าหนดที่ตั งมาตรวัดน  าและ
เครื่องกั นน  า 
  “ท่อภายใน”  หมายถึง  ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน  าเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น  าหรือ
อาคารของผู้ใช้น  า 
  “ท่อภายนอก”  หมายถึง ท่อที่ต่อจากท่อจ่ายน  าของการประปาฯ ไปเชื่อมกับมาตรวัดน  า 
  “ค่าบริการทั่วไป” หมายถึง  ค่าบริการในการบ ารุงรักษา ซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน  า
อุปกรณ์ และท่อภายนอก 
  “เจ้าพนักงาน”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า หรือผู้ที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่าแต่งตั ง  หรือมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประปาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
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  ข้อ  ๕  การประปาฯ   ยอมท่ีจะส่งน  าประปาเข้าไปใช้ตามเคหะสถานบ้านเรือนต่าง ๆ 
โดยผู้ขอใช้น  ายอมสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี  
  ข้อ  ๖  การใช้น  าเมื่อมีผู้ประสงค์ที่จะขอใช้น  าประปา  จะต้องยื่นแจ้งความประสงค์ขอใช้
น  าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการประปาฯ และจะต้องได้รับการยินยอมเสียก่อนจึงต่อใช้น  าได้ 
  ข้อ  ๗  การจ่ายค่าธรรมเนียม   กรณีท่ีเป็นผู้ใช้น  ารายใหม่ต้องช าระเงินเป็นค่าธรรมเนียม
ผู้ใช้น  าประปามาตรน  าขนาด ๓/๔ นิ ว  อัตรารายละ ๑,๕๐๐ บาท 
  ข้อ  ๘  น  าประปาที่จะส่งไปให้ใช้นั น ผู้ขอใช้น  าจะต้องติดตั งมาตรวัดน  าไว้ส าหรับบอก
จ านวนน  า 
  ข้อ  ๙  การต่อท่อแยกจากท่อเมนจนถึงมาตรวัดน  า การประปาฯ จะเป็นผู้ด าเนินการใน
การติดตั งให้หลังจากตัวมาตรวัดน  าเข้าภายในบ้านเจ้าของบ้านเป็นผู้ด าเนินการเอง  ส่วนการจัดซื อหรือการ
หาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ระบบประปานั น ผู้ใช้น  าสามารถจัดหาด้วยตนเองได้  แต่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากการประปาฯ  เสียก่อน 
  ข้อ  ๑๐  มาตรวัดน  านี จะน าไปติดตั งให้นั น ผู้ขอใช้น  ามีหน้าที่เป็นผู้จัดหาหรือซื อจาก การ
ประปาฯ   ก็ได้ราคาตามขนาดของมาตรตามข้อ ๗ และมาตรวัดน  านี จะตกเป็นสมบัติของการประปาฯ และ
การประปาฯ จะคิดค่าบ ารุงรักษามาตรเป็นรายเดือนตามขนาดและอัตราที่ก าหนดไว้ เมื่อมีการช ารุดครั ง
ต่อไป   การประปาฯ จะเปลี่ยนมาตรวัดน  าให้ฟรีทันที 
  ข้อ  ๑๑  การติดตั งมาตรวัดน  าจะต้องติดตั งในที่เปิดเผย   สามารถตรวจสอบได้ตลอด   
๒๔ ชั่วโมง           
  ข้อ  ๑๒  บรรดามาตรวัดน  าที่ติดตั งแล้วนั น   เจ้าพนักงาน การประปาฯ จะตีตราผนึกไว้ 
ระหว่างมาตรวัดน  า กับเครื่องกั นน  าอีกด้วยก็ได้  เพ่ือป้องกันการขโมยน  า  ถ้าตราที่ผนึกไว้ดังกล่าว  แตก
หรือลวดที่ใช้ร้อยตราขาด โดยการกระท าของผู้หนึ่งผู้ใดผู้รับใช้น  าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือผลประโยชน์
อันเสียไปท่ีจะบังเกิดแก่การประปาฯ   ตามจ านวนเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะพึงประเมิน   
  ข้อ ๑๓ ในกรณีที่พบว่า  ลวดตีตรามาตรวัดน  าขาดผู้ใช้น  า (เจ้าบ้าน) จะต้องแจ้งให้การ
ประปาฯ ทราบทันที หากทิ งไว้และการประปาฯ จับได้หรือตรวจพบ ถือว่าผู้ใช้น  ามีเจตนาขโมยน  า  การ
ประปาฯจะงดจ่ายน  าชั่วคราวจนกว่าจะมีการหาข้อเท็จจริงจนเรียบร้อย    
  ข้อ  ๑๔  การกระท าใด ๆ ก็ตามท่ีท าให้ทรัพย์สินของการประปาเสียหายจะโดยเจตนา
หรือไม่กระท าการนั น ๆ  จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับการประปาฯ ตามจ านวนเงินทั งหมด  
  ข้อ  ๑๕  หากผู้ใช้น  าผู้ใดมีเจตนาจะขโมยใช้น  าโดยไม่ผ่านมาตรวัดน  าหรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขมาตรวัดน  า หรือการกระท าใด ๆ ก็ตามที่เจตนาต่อการขโมยน  า   การประปาฯ จะงดจ่ายน  าทันที  
และจะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน  ๕๐๐   บาท       
  ข้อ  ๑๖  บรรดาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้วางในถนนหรือนอกเขตบ้าน  จะเป็นการ
ประปาฯ วางให ้โดยคิดเงินกับผู้ใช้น  าหรือผู้ใช้น  าวางเองก็ตาม จะต้องตกเป็นสมบัติของการประปาฯ ส่วน
ท่อและอุปกรณ์ภายในเขตบ้าน หรือภายในมาตรวัดน  าเป็นสมบัติของผู้ใช้น  า เว้นแต่มาตรวัดน  าและเครื่อง
กั นน  า    
  ข้อ  ๑๗  ถ้าท่อหรืออุปกรณ์ภายในเขตบ้านหรือภายในมาตรวัดน  าเกิดช ารุดขึ นผู้ขอใช้น  า
จะต้องจัดซ่อมโดยทุนทรัพย์ของตนเอง  หรือขอให้การประปาฯ ซ่อมให้ก็ได้  โดยคิดเงินค่าใช้จ่าย แก่ผู้ขอ
ใช้น  า  
  ข้อ  ๑๘  ห้ามมิให้ผู้ขอใช้น  าท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่ติดตั งมาตรวัดน  า หรือต่อ
ท่อเพ่ิมเติมโดยพลการ  โดยไม่ได้ท าความตกลงกับการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า   
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  ข้อ  ๑๙  ผู้ขอใช้น  าต้องรับผิดชอบดูแลรักษามาตรวัดน  าและเครื่องกั นน  า ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยดีอยู่เสมอ  ถ้าเกิดช ารุดเสียหายโดยการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดหรือสูญหายไป ผู้ขอใช้น  าต้อง
ชดใช้ค่าซ่อมแซมหรือค่าเสียหายให้แก่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ยกเว้นกรณี  มาตรวัด
น  าได้รับความเสียหายอันเกิดจากเหตุเพลิงไหม้   ภัยธรรมชาติหรือการเสื่อมสภาพโดยอายุการใช้งาน   การ
ประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง     
  ข้อ  ๒๐  ในกรณีที่น  ารั่ว  การประปาฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมทั งหมดแต่
เจ้าของที่ดินบริเวณท่ีน  ารั่วจะต้องแจ้งให้การประปาฯ ทราบ หากนิ่งเฉยการประปาฯ จะถือว่าส่อเจตนา  ที่
จะไม่ร่วมรับผิดชอบในการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน      
  ข้อ  ๒๑  การประปาจะเรียกเก็บค่าน  าประปาตามจ านวนตัวเลขที่แสดงในมาตรวัดน  าใน
ราคาลูกบาศก์เมตรละ   ๑๐  บาท และเก็บค่ารักษามาตรวัดน  า  จ านวนมาตรละ   ๕   บาท ต่อเดือน เพ่ือ
ไว้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อมาตรน  ามาเปลี่ยนใหม่  ในกรณีที่มาตรวัดน  าของผู้ใช้น  าเสียได้ทันที  
   ข้อ  ๒๒  จ านวนน  าที่ใช้รวมทั งน  าที่รั่วไหลหมดเปลืองไปตามที่ปรากฏตัวเลขในมาตรวัด
น  าโดยปกติจะท าการจดเป็นรายเดือน  ถ้ามาตรวัดน  าเสียหรือโดยเหตุอื่น ซึ่งจะทราบจ านวนน  าที่ใช้ไปนั น
ไม่ได้    การประปาฯ จะคิดค านวณน  าที่ใช้นั นตามจ านวนน  าที่ผู้ขอใช้น  าได้ใช้ไปในเดือนที่แล้วมาหรือคิดถัว
เฉลี่ย ๓ เดือน ก่อนที่ได้ใช้ไปแต่ตามท่ีการประปาฯ จะพิจารณาเห็นควร ถ้ามาตรวัดน  าเสียในเดือนแรกท่ี
เริ่มใช้น  าจะค านวณน  าที่ใช้นั นตามจ านวนที่ได้ใช้ภายหลังเมื่อได้เปลี่ยนมาตรวัดน  าใหม่แล้ว 
             ข้อ  ๒๓  เงินค่าน  าประปาพนักงานจะเรียกเก็บจากผู้ใช้น  าประปา ภายในวันที่ ๒๕ ของ
ทุกเดือน หรือไม่เกินวันที่   ๒   ของทุกเดือน       
  ข้อ  ๒๔  ผู้ขอใช้น  าต้องช าระเงินค่าน  า  ค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน  า  เมื่อพนักงานเก็บเงิน
ได้น าใบแจ้งหนี มาขอรับเงิน หากไม่ช าระเลย จะต้องน าเงินไปช าระ ณ ที่ท าการประปาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า  ภายใน ๗ วัน  นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี  ถ้าไม่ช าระตามก าหนดการประปาฯ มีสิทธิที่จะ
งดส่งน  าให้ใช้เป็นการชั่วคราวและฟ้องร้องด านินคดีตามกฎหมาย     
   ข้อ ๒๕  หากผู้ใช้น  าจะขอยกเลิกการใช้น  าหรือโอนให้ผู้อ่ืน จะต้องแจ้งต่อการประปาฯ
เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน  และให้การประปาฯ อนุญาตเสียก่อนจึงสิ นสุดเป็นผู้ใช้น  า 
มิฉะนั นจะถือว่าเป็นผู้ใช้น  าอยู่ และจะต้องเสียค่าน  าตามท่ีการประปาฯ เรียกเก็บ   
  ข้อ ๒๖ ผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่ในบ้านนั นต้องแจ้งความจ านง  ขอใช้น  าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
การประปาฯ  หากมิได้แจ้งต้องรับผิดชอบหนี ที่คนเก่าค้างอยู่ทั งหมด 
  ข้อ ๒๗ สถานที่ใดที่เคยต่อท่อใช้น  าอยู่แล้วแต่ได้เลิกใช้ไป ภายหลังมีผู้ขอใช้น  าอีก ผู้ขอ
จะต้องเสียค่าป่วยการใช้การติดตั งมาตรวัดน  าให้แก่การประปาฯ ตามที่ก าหนดไว้ 
  ข้อ ๒๘ สถานที่ใดทีข่อต่อท่อเพ่ือใช้น  าไว้แล้วแต่ยังไม่ประสงค์จะติดตั งมาตรวัดน  า  
ในขณะนั นภายหลังที่มีผู้ขอใช้น  า  ผู้ขอจะต้องเสียค่าป่วยการในการติดตั งมาตรวัดน  าให้แก่  การประปาฯ 
ตามท่ีก าหนดไว้ 
  ข้อ ๒๙ ผู้ขอใช้น  ารายใดถูกงดส่งน  าเพราะไม่ช าระหนี ค้างหรือกรณีใด ๆ ก็ตามภายหลัง
หากประสงคจ์ะใช้น  าอีก ต้องช าระหนี ที่ค้างให้เสร็จพร้อมทั งเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่การประปาฯ 
ก าหนด 
  ข้อ ๓๐ ถ้าผู้ใช้น  าสงสัยว่ามาตรวัดน  าอาจจะท าการคลาดเคลื่อน จะขอให้การประปาฯ  
ท าการตรวจสอบก็ได้  โดยยื่นความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าปรากฏว่าคลาดเคลื่อนจริง การประปาฯ  
จะคิดค านวณน  าที่ใช้ตามความในข้อ  ๒๒  ถ้าปรากฏว่ามาตรวัดน  าท าการถูกต้อง จะได้คิดค่าป่วยการใน
การตรวจสอบ ตามที่ก าหนดไว้ 





 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
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************************ 
  ข้อ  ๑  ค่าบ้ารุงรักษามาตร คิดตามขนาดของมาตรวัดน้้า  ดังนี้ 

- มาตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒นิ้ว และ ø  ๓/๔ นิ้ว  เดือน ละ ๕  บาท 

- มาตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑ นิ้ว และ ø ๑. ๑/๒ นิ้วเดือน ละ ๑๐ บาท 

- มาตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒ นิ้ว ขึ้นไป                เดือน ละ ๒๐ บาท 
ข้อ  ๒  ค่าท่อและอุปกรณ์ คิดราคาจ้าหน่ายของร้านในท้องถิ่น  หรือผู้ใช้น้้าจัดหามาเอง 

ตามท่ีเจ้าหน้าที่ประปา ได้มาท้าการส้ารวจและแจ้งให้ผู้ขอใช้น้้าประปาทราบ 
  ข้อ  ๓  ค่าน้้าประปา คิดตามจ้านวนหน่วยลูกบาศก์ท่ีใช้โดยไม่รวมค่าบ้ารุงรักษา   ดังนี้ 

- คิดลูกบาศก์เมตรละ  ๑๐  บาท 
ข้อ  ๔  เงินประกันมาตรวัดน้้า ในกรณีผู้ขอใช้น้้าจัดหามาตรวัดน้้ามาเองต้องให้การ 

ประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเก่า  เป็นผู้ติดตั้ง และผู้ขอใช้น้้าจะต้องเสียค่าประกันมาตรตามขนาด
วัดน้้า  ตามความเป็นจริงที่จ้าหน่ายในท้องตลาด       
  ข้อ  ๕  ค่าย้ายมาตร  อุปกรณ์ ท่อหรือต่อเติมภายในอาคารเดียวกัน  คิดอัตราการย้าย
มาตรออกสถานที่การใช้น้้าภายนอกอาคาร  ณ  ที่แห่งใหม่ คิดค่าแรงย้ายมาตร ๆ ละ ๒๐๐ บาท  ค่าขุด
เจาะเชื่อมเมนอีกจุดละ  ๒๐๐ บาท  อุปกรณ์เพ่ิมเติมให้ผู้ขอเป็นผู้จัดหาเอง 
  ข้อ  ๖  ค่าชดใช้ 
   ๑) ในกรณีที่ยื่นค้าร้องขอใช้น้้าแทนผู้ อ่ืน  ผู้ยื่นค้าร้องต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหาย   อันเกิดข้ึนในสถานที่ใช้น้้าในนามของตนต่อการประปาทุกกรณีจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ 
   ๒) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่การประปาตรวจพบว่ามีการช้ารุดเสียหายต่อมาตรท่อหรือ
อุปกรณ์การใช้น้้าอ่ืนๆ  ผู้ขอใช้น้้าจะต้องออกเงินค่าซ่อมแซมตลอดจนชดใช้ส่วนที่ช้ารุดเสียหายนั้น และ
จะต้องชดใช้น้้าที่สูญเสียไปตามที่เจ้าหน้าที่ประปาประเมินค่าสูญเสียไปอีกส่วนหนึ่ง 
   ๓) ในกรณีที่ผู้ใช้น้้าซื้อมาตรวัดน้้าจากการประปาหรือจัดหามาเองโดยเสียค่า
ประเมินมาตรแก่การประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเก่า  หากเกิดการช้ารุดเสียหาย  อันเป็นไปตาม
สภาพอายุการใช้งานการประปาจะน้ามาตรใหม่เปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า ถ้ามาตรนั้นช้ารุดเสียหาย 
ไปในท้านองทุจริตของผู้ขอใช้น้้าด้วยประการใดๆ  ผู้ขอใช้น้้าจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่การประปาตาม 
ข้อ ๒) และจะต้องซื้อมาตรเปลี่ยนใหม่เอง        
   ๔) มาตรวัดน้้าซึ่งผู้ขอใช้น้้าจัดหามาให้ การประปาจะติดตั้งเพ่ือใช้และได้ช้าระค่า
ประกันวัดน้้าถูกต้องตามระเบียบข้อบัญญัติของการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเก่า  หากมาตร
ช้ารุดเสียหายโดยสภาพการใช้งานการประปาจะน้ามาตรวัดน้้าใหม่มาเปลี่ยนให้  โดยไม่คิดมูลค่า แต่ถ้าผู้ขอ
ใช้น้้าบอกเลิกการใช้น้้าจะขอรับเงินค่าประกันมาตรวัดน้้าคืนไม่ได้ 
   ๕) กรณีที่มีการละเมิดข้อบัญญัติการใช้น้้าหรือระเบียบอันเป็นเหตุให้การประปา
ได้รับความเสียหาย  ผู้ละเมิดจะต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเก่า 



    
   ๖) ในกรณี เจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเก่า  ตรวจพบผู้ใช้
น้้าทุจริต การใช้น้้าประปาโดยมิได้ผ่านมาตรวัดน้้าก็ดี หรือเจตนาให้มาตรวัดน้้าเสียหายเพ่ือการใช้น้้าก็ดี   
การประปาจะงดจ่ายน้้าให้ทันที ประกอบกับการพิจารณาเรียกชดใช้ความเสียหาย หรือด้าเนินคดีแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ต้องเสียค่าปรับให้แก่การประปาไม่ต่้ากว่า  ๑,๐๐๐.- บาท  และต้องชดใช้ความเสียหายของ
น้้าประปาที่ใช้อีกส่วนหนึ่งด้วย จากการค้านวณการใช้น้้าองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเก่า  ทั้งนี้ต้องไม่ต่้า
กว่า ๑,๐๐๐  บาท 
   ข้อ  ๗  กรณีผู้ใช้น้้าถูกถอดมาตรวัด เพราะเหตุค้างช้าระค่าน้้าเมื่อน้าเงินที่ค้าง
ช้าระมาช้าระแก่การประปา แล้วต้องการจะน้ามาตรไปติดตั้งดังเดิม ต้องเสียค่าติดตั้ง  ๑๐๐ บาท 
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