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ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา 

วาดวยการประกอบกิจการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-------------------------------------- 
 

                   โดยที่การใหบริการน้ําประปาเปนบทบาทและหนาท่ีหนึ่งซึ่งทองถ่ินจะตองจัดและสงเสริมใหประชาชน

มีนํ้าสะอาดไวใชสําหรับบริโภคอุปโภคอยางเพียงพอ รวมทั้งจะตองพัฒนากระบวนการขั้นตอนการใหบริการใหเกิด

ประสิทธิภาพ ปรับปรงุระบบการจัดเก็บใหเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

     ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๖ ประกอบกับมาตรา ๖๑  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา วาดวยการประกอบกิจการประปา  

เทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 

  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิก 

          (๑) ระเบียบเทศบาลเมืองนครราชสีมา วาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการใช

น้ําประปาของเทศบาลเมืองนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๓๕ 

          (๒) ระเบียบเทศบาลเมืองนครราชสีมา วาดวยการกําหนดการขอใชน้ําประปาชั่วคราวและ

อัตราคาน้ําทอธารของการประปาเทศบาลเมืองนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๓๖ 

                           (๓) ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา วาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการใช 

น้ําประปาเทศบาลเมืองนครราชสีมา เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๓๗ 

                           (๔) ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา วาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการขอ 

ใชน้ําประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๐ 

                           (๕) ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา วาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการ 

ใชน้ําประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๔๒ 

                           (๖) ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา วาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการ 

ใชน้ําประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.๒๕๔๔ 

                          (๗) ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา วาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการ 

ขอใชน้ําประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๖)  พ.ศ.๒๕๕๖ 

                   บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่นใดขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี หรือท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้     

ใหใชระเบียบนี้แทน 
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  ขอ ๔  ใหนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมารักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกขอบังคับ 

ประกาศ หรอืคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 

“การประปา”  หมายความวา  การดําเนินการประปาซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของ เทศบาล

นครนครราชสีมา 

          “ผูอํานวยการสํานักประปา”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายจากนายกเทศมนตรี 

ใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนนิการเก่ียวกับการประกอบกิจการประปาตามระเบียบนี้ 

“นายกเทศมนตร”ี  หมายถึง  นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาหรือผูรักษาราชการแทน 

“ผูขอใชน้ํา”  หมายถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีกฎหมายรับรองและ       

ไดแสดงเจตนาเขาทําสัญญาใชน้ําประปากับการประปา 

“ผูใชน้ํา”  หมายถึง  ผูที่ไดรับอนุญาตและเปนคูสัญญาการใชนํ้าประปากับการประปา 

                   “ครอบครัว  หมายถึง  คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของทหารผานศึก บิดา มารดาของท้ังสองฝาย    

บุตรที่ชอบดวยกฎหมายของทหารผานศึก 

“การงดจายน้ํา”  หมายถึง  การที่การประปาไดกระทําการใด ๆ เพื่อที่ผูใชน้ําจะไมสามารถใช

น้ําประปาตอไปได 

“มาตรวัดน้ํา”  หมายถึง  อุปกรณที่การประปาไดติดต้ังใหกับผูใชน้ําเพ่ือวัดปริมาณน้ํา 

                    “หนวยราชการ”  หมายถึง  สถานที่ราชการ 

“ประตูน้ํา”  หมายถึง  ประตูน้ําที่ติดตั้งอยูดานหนามาตรวัดน้ําใชสําหรับปดและเปดน้ํา 

“ที่ติดตั้งมาตรวัดนํ้า”  หมายถึง  บรเิวณที่การประปากําหนดเปนที่ติดตั้งมาตรวัดน้ําและประตนู้ํา 

“ทอภายใน”  หมายถึง  ทอที่ตอจากมาตรวัดน้ําเขาสูภายในบริเวณที่ใชน้ําหรืออาคารของผูใชน้ํา 

“ทอภายนอก”  หมายถึง  ทอท่ีตอจากทอจายน้ําของการประปาไปเชื่อมประสานกับมาตรวัดนํ้า                

“คาบรกิาร”  หมายถึง  คาบริการในการบํารุงรักษา ซอมแซมอุปกรณทอ 

“ผูแจง”  หมายถึง  ผูท่ี พบเห็นและแจงตอการประปาไดทราบวา มีการกระทําความผิดเก่ียวกับการ

ละเมิดลักน้ําใช โดยจะแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรก็ได 

“ผูลักใชนํ้า”  หมายถึง  ผูกระทําผิดดวยลักใชน้ําของการประปาหรือกระทําโดยวิธีอ่ืนใด เพื่อใชน้ํา

โดยไมเสียคาน้ําหรือเสียคาน้ํานอยกวาที่ใชจริง 

“เงินคาปรับ”  หมายถึง  เงินที่การประปากําหนดขึ้น เพื่อใหผูกระทําผิดตามระเบียบนี้ชําระใหแก  

การประปาในการกระทําผิดแตละครั้ง 

“เงนิชดเชยคาน้ําประปาสูญเสีย”  หมายถึง  เงินที่การประปากําหนดขึ้นเพื่อใหผูที่กระทําใหน้ําดิบ 

หรือนํ้าประปารั่วไหลหรือสูญเสียไปไมวาจะเกิดจากอุบัติเหตุ การลักใชน้ําหรือเกิดจากกรณีอ่ืนๆ โดยประเมินจาก

ระยะเวลาที่มีการกระทําผิดในอัตราลูกบาศกคาน้ําทอธาร  

“คาเสียหาย”  หมายถึง  เงินที่การประปากําหนดขึ้นเพื่อใหผูที่กระทําการลักใชน้ํา หรือทําใหทอ  

อุปกรณและทรัพยสินตาง ๆ ไดรับความเสียหาย 

  “ขอตกลงพิเศษ”  หมายถึง  การทําความตกลงที่มีเปาหมายในการชวยเหลือหรือใหความรวมมือใน
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ดานกิจการประปาระหวางหนวยงาน 
 

ขอ ๖  การประปาตามระเบียบน้ี มีวัตถุประสงคดงัตอไปนี้ 

                  (๑)  เพ่ือสํารวจ จัดหาแหลงน้ําดบิ หรอืใหไดมาซึ่งน้ําดิบเพ่ือใชในการประปา 

                  (๒)  เพ่ือผลิต จัดสงและจําหนายน้ําประปาในเขตพ้ืนที่เทศบาล 

                  (๓)  เพ่ือดําเนินการอันเก่ียวเนื่องหรือที่จะเปนประโยชนแกกิจการประปา 

                   ขอ ๗  การประปามีอํานาจกระทําการตางๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงคตามระบุไวในขอ ๖  

และใหหมายรวมถึง 

                   (๑)  สราง ซื้อ จัดหา จําหนาย ใหเชา ยืม และดําเนินการเก่ียวกับเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณ

เกี่ยวกับกิจการประปา 

                  (๒)  ซื้อ จัดจาง จัดหา เชา แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง จําหนาย หรือดําเนินการ

เกี่ยวกับทรัพยสินใดๆ ของการประปา 

                  (๓)  สํารวจและวางแผนจําหนายน้ําท่ีจะทําใหมหรือขยายเพ่ิมเติมภายในเขตทองท่ี ตาม      

ขอ ๖ (๒) 

                 (๔)  กําหนดอัตราคาจําหนายน้ํา คาบริการเก่ียวกับกิจการประปา 

                           (๕)  ทําการและใหบริการตางๆ เก่ียวกับกิจการประปา 

                           (๖)  ทําการอยางอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

การประปา 
 

          ขอ ๘  ผูใชน้ําประปาตองยินยอมและอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานเขาไปใน

สถานที่ใชน้ําไดในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกเพ่ืออานมาตรวัดนํ้า งดการจายนํ้า และดูแล

บํารุงรักษามาตรวัดน้ํา ทอและอุปกรณตางๆ ของการประปา 

ผูใชน้ําสามารถตรวจบัตรประจําตัวหรือหลักฐานเอกสารของบุคคลท่ีเขาไปในสถานที่ของผูใชน้ํา 

เพื่อปฏิบัติการตามวรรคแรกได 
 

หมวด  ๑ 

การขอใชน้ํา การยกเลิกและการโอนสิทธ์ิการใชน้ําประปา 

ขอ ๙  การขอใชน้ําประปาผูขอใชน้ําประปา ดงัตอไปนี้ 

                            (๑)  การขอใชน้ําประปาใหมในการติดตั้งประปา สําหรับสถานที่หรืออาคารท่ีไมมีการติดตั้ง

ประปามากอนหรือเคยมีการติดตั้งประปา แตขอยกเลิกการใชน้ํา หรือถูกงดจายน้ําเกิน ๑ ป  ผูขอใชน้ําตองย่ืนขอใหม

ตามขอ ๑๐ 

                            (๒)  การขอใชน้ําประปาถาวรเปนการติดตั้งประปาใชกับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบาน

ถูกตอง โดยผูขอรับบริการตดิตั้งประปาตองเปนเจาของหรือผูครอบครอง  หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 

                             (๓)  การขอใชน้ําประปาชั่วคราวเปนการติดตั้งประปาใชกับสถานท่ีที่มีหมายเลขทะเบียนบาน

ชั่วคราว หรือขอใชเพ่ือการกอสราง หรือขอใชนํ้าตามสภาพการใชน้ําอ่ืนๆ 
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                            (๔)  การขอใชน้ําประปาตามเดิมเปนการขอติดตั้งมาตรวัดน้ําทุกสภาพการใชน้ําภายหลัง    

ผูใชน้ําถูกงดจายน้ําภายในระยะเวลากําหนด ๖ เดือนนับแตที่มีการงดจายน้ําตามขอ ๔๔ 

           ใหติดตอขอแบบคํารองเร่ืองขอใชน้ําประปา (แตละประเภท) ไดที่การประปาในวันและเวลาราชการ  

โดยกรอกแบบคํารองเรื่องขอใชน้ําประปาใหถูกตองแลวยื่นแบบคํารองพรอมหลักฐานตอนายกเทศมนตรี ณ สํานัก

การประปา เทศบาลนครนครราชสีมา ยกเวนการขอใชน้ําประปาตามเดิม 

            (๕)  กรณีมาตรวัดน้ําท่ีไดมีการติดตั้งตามระเบียบนี้แลวถือเปนทรัพยสินของการประปา 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

                  ขอ ๑๐  หลักฐานประกอบการขอใชน้ําประปา 

           (๑)  กรณีการขอใชน้ําประปาถาวร ตองใชหลักฐานดังตอไปนี้ 

                                 (ก)  สําเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอใชนํ้า จํานวน ๑ ชุด 

                              (ข)  สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ระบุบานเลขท่ีหรือสําเนา

หนังสือเชาซื้ออาคารเพ่ือแสดงวามีกรรมสิทธ์ิครอบครองอาคารน้ัน หรือสําเนาสัญญาซื้อขายอาคารของบานหรือ

อาคารที่จะขอใชน้ําประปา จํานวน ๑ ชุด กรณีท่ี  

                                      -  ผูขอใชน้ําไมมีชื่ออยูในบานที่จะขอใชน้ําประปา จะตองนําสําเนาทะเบียนบานที่อยู

ปจจุบันของผูขอใชนํ้ามาดวย 

                              

                                      -  ผูขอใชน้ําที่เปนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรอ่ืนๆ ที่ไดจดทะเบียนสามัญ 

ธนาคารพาณิชย โรงเรียนเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ  ใหผูจัดการหรือเจาของผูมีอํานาจตามกฎหมายเปนผูลงนามใน

แบบคํารองเร่ืองขอใชน้ําประปา  และสัญญาการใชน้ําประปากับการประปา  ผูขอใชนํ้าอาจทําหนังสือมอบอํานาจให

ผูอื่นทําการแทนได โดยตองมีผูลงนามเปนพยาน ๒ คน  และปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ซึ่งผูรับมอบอํานาจจะตอง

นําหลักฐานตามขอ (ก) และ (ข) ของผูมอบอํานาจไปแสดงดวย 

            (๒)  กรณกีารขอใชน้ําประปาชั่วคราว ตองมีหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ ดังนี้ 

                           (ก)  สําเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูใชน้ํา จํานวน ๑ ชุด 

                (ข)  สําเนาทะเบียนบานของผูขอใชน้ํา จํานวน ๑ ชุด 

                          (ค)  สําเนาหนังสืออนุญาตปลูกสรางอาคารในกรณีปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสราง 

จํานวน ๑ ชุด (ถามี) 

          (๓)  เอกสารเพิ่มเติมในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้ 

          (ก)  กรณีเปนนิติบุคคล ตองมีหนังสือรบัรองการจดทะเบียน 

          (ข)  กรณีมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

 สําเนาทะเบียนบานผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

     (ค)  กรณีทะเบียนบานชั่วคราว ตองมีหนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดิน 

 การขอใชนํ้าประปาชั่วคราวใหขอคราวละไมเกินหกเดือน เวนแตมีเหตุจําเปนที่จะตองใชเกินเวลา  

ที่กําหนดใหมายื่นคําขอขยายเวลาการขอใชน้ําประปาชั่วคราวเปนคราวๆ ไป 
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          การคิดอัตราคาน้ําประปาตอลูกบาศกเมตรของการขอใชน้ําประปาชั่วคราวจะคิดในอัตราสูงสุดตามที่

การประปากําหนด 

          (๔)  กรณีขอใชนํ้าประปาตามเดิม ใหใชหลักฐานใบเสร็จคาน้ําประปาเดือนใดเดือนหนึ่ง 
 

ขอ ๑๑  ขั้นตอนการขอใชนํ้าประปา 

      (๑)  เมื่อย่ืนคํารองเรื่องขอใชน้ําประปาตามแบบฟอรมคํารองแลว เจาหนาท่ีจะเดินทางไป

สํารวจสถานที่และจัดทําแบบแปลนแผนผัง  หรือพิมพเขียวพรอมประมาณการคาใชจาย และแจงใหผูขอใชน้ําทราบ

โดยเร็ว 

      (๒)  เมื่อผูขอใชนํ้าไดรับแจงประมาณการคาใชจายในการขอใชน้ําประปาแลว จะตองนําเงนิ 

มาชําระภายใน ๖๐ วัน  และเมื่อการประปาไดรับเงินแลวจะดําเนินการติดตั้งประปาให  แตถาผูขอใชน้ําไมชําระเงิน 

ภายในกําหนดเวลาถือวาสละสิทธิการขอใชน้ําประปาครั้งนี้ 

          ผูขอใชน้ําที่ย่ืนคํารองและชําระเงินคาใชจายในการขอใชประปาไวแลว ตอมาปฏิเสธที่จะรับการ

ติดตั้งประปาภายในเวลาที่การประปาแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรใหถือวาผูขอใชน้ําสละสิทธิการใชน้ํา        

การประปาจะคืนคาใชจายในการขอใชน้ําประปาท่ีไดชําระไวโดยหักคาใชจายในการดําเนินการไวแลว 
 

ขอ ๑๒  อัตราเงินคาประกันการใชน้ําใหคิดตามตารางท่ี ๓ 
 

ขอ ๑๓  การขอใชนํ้าประปาจะตองใชหลักฐานประกอบการยื่นคํารองขอตามขอ ๑๐ (๑) และ     

ขอ ๑๐ (๒) แลว หากเปนกรณีดังตอไปนี้ตองใชหลักฐานเพ่ิมเติม คือ 

     (๑)  กรณีเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ วัด สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาตาง ๆ ท่ีได       

จดทะเบียนมีใบอนุญาตแลวตองใหหัวหนาสวนราชการ องคกร หรือผูมีอํานาจตามกฎหมายหรือผูไดรับมอบอํานาจ    

เปนผูลงนามย่ืนความประสงคขอใชน้ําประปา และเปนคูสัญญากับการประปา 

     (๒)  กรณีเปนบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญ ประสงคขอใชน้ําประปา 

ใหผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจ ทําเปนหนังสือยื่นความประสงคและผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจเปนผูลงนามเปน

คูสัญญากับการประปา 
 

                  ขอ ๑๔  การโอนสิทธิในการใชน้ําประปา 

     (๑)  กรณีการซื้อขายอาคารหรือสิ่งปลูกสราง ผูประสงคจะขอโอนสิทธิตองนําหลักฐาน

ประกอบคํารองขอ ดังน้ี 

              (ก)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูยื่นคํารอง 

              (ข)  สําเนาหนังสือสัญญาซื้อขายอาคารหรือสิ่งปลูกสราง 

                    (๒)  กรณีการไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิทางมรดก ผูประสงคจะขอโอนสิทธิตองนําหลักฐานมา 

ประกอบคํารองขอ ดังน้ี 

              (ก)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูยื่นคํารอง 

              (ข)  สําเนาทะเบียนบานของผูรับคํารองขอและสําเนาทะเบียนบานที่จะโอนสิทธิ 

              (ค)  สําเนาหลักฐานการไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิทางมรดก 
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         (๓)  กรณีการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยวิธีอ่ืน ผูประสงคจะขอโอนเปลี่ยนชื่อตองนําหลักฐาน

ประกอบการยื่นคํารองขอ ดังนี้ 

              (ก)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูยื่นคํารอง 

              (ข)  สําเนาทะเบียนบานของผูย่ืนคํารองขอ 

              (ค)  สําเนาหลักฐานการไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิ 

       การชําระคาบริการการโอนสิทธิทุกกรณี คิดเปนเงินจํานวน ๒๐๐ บาท ทั้งน้ี ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม

และคาประกันการใชน้ํา   

          กรณีการประปาพบวาผูใชน้ํารายใดมีคาประกันการใชนํ้าไมถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนดใหเรียกเก็บ

คาประกันการใชน้ํา (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ใหครบตามระเบียบ 
 

ขอ ๑๕  การขอยกเลิกการใชนํ้าประปาและการขอเงินประกันคาใชน้ําประปาคืน หลักฐานที่ตอง

ประกอบการยื่นคํารองขอ มีดังตอไปนี้ 

                             (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูใชน้ําที่ขอยกเลิก 

          (๒)  ใบเสร็จคาประกันการใชน้ําประปา (ถามี) 

          (๓)  ใบเสร็จคาน้ําประปาครั้งสุดทายหรือใกลเคียง 

ผูขอประปาอาจมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทนไดโดยตองมีผูลงนามเปนพยาน ๒ คน และ     มี

อากรแสตมปตามกฎหมาย ผูรับมอบอํานาจตองนําหลักฐานตามวรรคหนึ่ง และหลักฐานของผูรับมอบอํานาจ       ไป

ประกอบคํารองขอดวย 

เมื่อผูยื่นคํารองขอคืนเงินประกันการใชน้ําประปา การประปาจะตรวจสอบยอดคางชําระคา

น้ําประปา หากไมมียอดคางชําระผูใชน้ําจะไดรับเงินประกันเต็มจํานวน แตหากมียอดคางชําระคาน้ําประปาจะหักเงิน

และคืนเงินสวนที่เหลือใหแกผูใชน้ํา 

ถามียอดคางชําระคานํ้าประปาเกินกวาเงินประกันการใชน้ํา ผูยื่นคําขอยกเลิกการใชน้ําประปาตอง

ชําระสวนที่เกินใหครบถวน  
 

หมวด ๒ 

การสํารวจประมาณการ 
 

                    ขอ ๑๖  ขั้นตอนการสํารวจประมาณการการขอใชน้ําประปา 

           (๑)  เมื่อผูขอใชน้ําประปา ไดย่ืนคํารองขอพรอมทําแผนผังบริเวณที่ต้ังอาคารหรือ          

สิ่งปลูกสรางพอสังเขป  เจาหนาท่ีผูรับคํารองตรวจสอบหลักฐานถูกตองครบถวนและสงใหงานวิศวกรรม 

     

 

                            (๒)  เจาหนาที่งานวิศวกรรมจะดําเนินการสํารวจสถานท่ีและจัดทําแบบแปลนแผนผังพรอม

ประมาณราคาคาใชจายแลวสงใหงานธุรการเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
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                              (๓)  เม่ือนายกเทศมนตรีหรือบุคคลซึ่งนายกเทศมนตรมีอบหมายลงนามอนุญาตแลว ใหนํา

เอกสารคํารองขอแบบประมาณการสงงานธุรการ  เพื่อแจงใหผูขอใชนํ้าประปาทราบโดยเร็วที่สุด ท้ังนี้จะตองมาชําระ

คาธรรมเนียมหลังจากรับแจงประมาณการคาติดตั้งประปาใหทราบ 

         (๔)  เมื่อผูขอใชน้ําประปาไดรับแจงประมาณการคาติดตั้งประปาและชําระเงินตามระเบียบ   

นี้แลว การประปาจะดําเนินการติดตั้งประปาและลงทะเบียนเปนผูใชน้ําของการประปาตอไป 

          (๕)  สิ้นปงบประมาณสวนบริการและซอมบํารุง (งานติดตั้ง) จะตองรายงานจํานวน ขนาด

ของมาตรวัดน้ําท่ีติดตั้ง  โดยแยกเปนนอกเขตและภายในเขตเทศบาลขนาด/ชนิด/ความยาว/สถานท่ีวางทอเมน

ประปา เสนอตอผูบังคับบัญชาทราบ 
 

 ขอ ๑๗  เพ่ือความสะดวกการจดปริมาณน้ําประปา การตรวจสอบ การซอมบํารุงรักษาระบบทอและ

อุปกรณจายน้ําประปา ใหกําหนดจุดติดตั้งและรูปแบบการติดตั้งมาตรวัดน้ํา ดังตอไปนี้ 

         (๑)  ใหติดตั้งมาตรวัดนํ้าไวบริเวณทางเขาออกดานหนาอาคาร โดยติดตั้งชิดผนังอาคารหรือ

แนวกําแพงร้ัวดานหนา 

         (๒)  กรณีไมสามารถดําเนินการไดตามขอ ๑๗ (๑) หรือเปนสถานท่ีกอสรางใหอยูในดุลยพินิจ

ของผูอํานวยการสํานักการประปาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนกรณีๆ ไป 

          (๓)  การติดตั้งมาตรวัดนํ้าใหใชรูปแบบการติดตั้งตามรูปแบบมาตรฐานการติดตั้งมาตรวัดน้ํา

และอุปกรณ  ดังรูป 

 

รูปแสดงการติดตั้งมาตรวัดน้ําแบบมาตรฐาน 
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รูปแสดงการวางทอหนาอาคารพาณิชยกอนการติดตั้งมาตรวัดน้ํา 



9 

 
 

                             (๔)  การติดต้ังมาตรวัดน้ําตามอาคารบานเรือนหรือสถานที่ใชน้ําอ่ืน ๆ หนวยราชการเดียวกัน

จะติดตั้งมาตรวัดนํ้าเพียงเครื่องเดียวเทานั้น 

                             (๕)  ทอและอุปกรณหลังมาตรวัดน้ําผูขอใชน้ําจะตองดําเนินการเอง 

 

 
รูปแสดงจุดติดตั้งมาตรวัดน้ํานอกร้ัวบาน 

 

 ขอ ๑๘  สถานประกอบการหรืออาคารที่ใชปริมาณน้ําประปามากหรือเปนสถานที่ใหบริการอื่น การ

ติดต้ังมาตรวัดนํ้า ขนาด ๒” ขึ้นไป ตองมีถังพักน้ําหรือถังเก็บน้ําที่มีความจุรวมกันไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของปริมาณ

ความตองการใชน้ําเฉลี่ยตอวัน 
 

 ขอ ๑๙  คาธรรมเนียมการขอใชน้ําประปา 

           (๑)  คาประกันการใชน้ํา การประปาจะเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดน้ํา เพ่ือเปนหลักประกัน

ในการชําระคาน้ําประปาแตละเดือน  ผูใชน้ําจะไดรับคาประกันการใชน้ําคืนเต็มจํานวนเมื่อยกเลิกการใชน้ํากรณีไมมี

หนี้คางชําระคาน้ําประปา กรณีเปนหนวยราชการจะไดรับการยกเวนคาประกันการใชน้ํา 
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                             (๒)  คาแรงงาน คาวัสดุอุปกรณ อันไดแก คาแรงงาน มาตรวัดน้ํา ทอประปาและอุปกรณ   

อ่ืนๆ ที่ใชในการติดตั้งนับถัดจากมาตรวัดน้ําถึงจุดประสานทอ  ผูย่ืนคํารองจะตองเสียตามราคาเหมาจายตามอัตรา

คาบริการการขอใชน้ําประปาและการประปาจะดําเนินการให  เวนแตทอและอุปกรณหลังมาตรวัดน้ําที่ผูขอใชน้ําตอง 

 

ดําเนินการเอง การติดต้ังมาตรวัดน้ํา ขนาดไมเกิน ๑" ใหใชอุปกรณทอที่มีขนาดใหญกวามาตรวัดน้ําอยางนอย        ๑ 

ขนาด  เพ่ือประสานกับทอประธานทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําและระยะหางจากทอเมนประธานไมเกิน ๑๐ เมตร 

จะใชราคาเหมาจายไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

  ตารางที่ ๑  อัตราคาเหมาจายการขอใชน้ําประปาถาวร 
 

ขนาดมาตรวัดนํ้า 

(น้ิว) 

  

รายละเอียดราคาเหมาจาย (บาท) สรุป 

รวมคาเหมาจาย 

 (บาท) 

 

หมายเหตุ วัสดุอุปกรณ คามาตรวัดนํ้า 
คาประกัน

การใชนํ้า 

คาแรงติดต้ังและ

ประสานทอ 

๑/๒” ๒,๕๐๐ ๙๖๐ ๕๐๐ ๖๕๐ ๔,๖๑๐ 

ไมรวมภาษี 

มูลคาเพิ่ม 

 

๓/๔" ๒,๕๐๐ ๑,๑๘๐ ๘๐๐ ๖๕๐ ๕,๑๓๐ 

๑" ๒,๕๐๐ ๒,๐๕๐ ๑,๕๐๐ ๗๕๐ ๖,๘๐๐ 

๑ ๑/๒" 
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 
๕,๖๕๐ ๓,๐๐๐ 

คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม 

คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 

๒" 
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 
๑๑,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม 

คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 

๒ ๑/๒" 
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 
๑๕,๙๐๐ ๕,๐๐๐ 

คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม 

คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 

๓" 
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 
๒๑,๒๘๐ ๑๐,๐๐๐ 

คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม 

คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 

๔" 
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 
๒๕,๒๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม 

คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 

๖" 
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 
๔๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม 

คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 

 

ตารางที่ ๒ อัตราคาเหมาจายการขอใชน้ําประปาชั่วคราว 
 

ขนาดมาตรวัด

นํ้า 

(น้ิว) 

  

รายละเอียดราคาเหมาจาย (บาท) 
สรุป 

รวมคาเหมาจาย

(บาท) 

 

หมายเหตุ วัสดุอุปกรณ 
คาประกัน

การใชนํ้า 

คาเชามาตรวัด

นํ้า 

คาแรงติดต้ัง

และประสานทอ 

๑/๒” ๒,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๖,๗๕๐ ไมรวม 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

 

๓/๔" ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๖๕๐ ๙,๓๕๐ 

๑" ๒,๕๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐ ๗๕๐ ๑๕,๐๕๐ 
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๑ ๑/๒" 

คิดคาใชจาย 

ตามประมาณ

การ 

๑๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐ 

คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวาง

ใหม 

คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 

 

 

 

 

 ๒" 

คิดคาใชจาย 

ตามประมาณ

การ 

๑๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวาง

ใหม 

คิดคาใชจาย 

ตามประมาณการ 

 

      (๓)  การกอสรางบานไมเกิน ๒ ชั้น หรือมีคนงานกอสรางไมเกิน ๓๐ คน ใหติดตั้งมาตรวัดน้ํา 

ชั่วคราว ขนาด Ø ๑/๒" เทานั้น สวนการขอใชน้ําชั่วคราวที่ใชมาตรวัดนํ้าที่มีขนาดใหญ ทางเจาหนาที่งานวิศวกรรม

จะเปนผูประเมินโดยพิจารณาดูจากใบขออนุญาตกอสรางหรือวัตถุประสงคของการขอใชน้ําชั่วคราว  

                                                
 

ตารางที่  ๓  อัตราคาประกันการใชน้ํา 
         

 

        ขนาดมาตรวัดน้ํา 

(นิ้ว) 

  

คาประกัน 

การใชน้ําถาวร 

คาประกัน 

การใชน้ําชั่วคราว 

หมายเหต ุ

 

๑/๒” ๕๐๐   ๓,๐๐๐ ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

๓/๔" ๘๐๐   ๕,๐๐๐  

             ๑"   ๑,๕๐๐ ๑๐,๐๐๐  

   ๑ ๑/๒"   ๓,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

             ๒"   ๔,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

   ๒ ๑/๒"   ๕,๐๐๐ -  

             ๓" ๑๐,๐๐๐ -  

             ๔" ๑๕,๐๐๐ -  

             ๖" ๒๕,๐๐๐ -  
             

                 การขอใชน้ําประปาชั่วคราวจะขอใชไดไมเกิน ๖ เดือน ถาตองการใชตอตองขอตอระยะเวลาการ 

ใชน้ําเปนคราวๆ ตามลักษณะการใชน้ํา และในระหวางใชน้ําชั่วคราวจะโอนเปลี่ยนชื่อใหแกกันมิได 
 

ตารางที่ ๔ อัตราคาธรรมเนียมเชามาตรวัดน้ําชั่วคราวตอเดือน 
 

ขนาดมาตรวัดน้ํา คาเชามาตรตอเดือน หมายเหตุ 

๑/๒” ๑๐๐ ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

๓/๔” ๒๐๐  

                 ๑” ๓๐๐  
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   ๑ ๑/๒” ๔๐๐  

                 ๒” ๕๐๐  
  

 ขอ ๒๐  การสํารวจติดตั้งประปาใหกับผูขอใชน้ําประปา ผูสํารวจจะตองทําการสํารวจเร่ิมตั้งแตจุด    

ที่แยกทอถึงที่ตั้งมาตรวัดนํ้าภายในระยะทางไมเกิน ๑๐ เมตร  โดยการประปาจะเปนผูจัดหาทอและอุปกรณตั้งแต   

ทอแยกจนถึงมาตรวัดนํ้าใหกับผูขอติดตั้งประปา 

                   กรณีติดตั้งมาตรวัดน้ําใหใชอุปกรณทอที่มีขนาดใหญกวามาตรวัดน้ําอยางนอย ๑ ขนาด การใชทอ    

พี.วี.ซ.ี ขนาด Ø ๑/๒”- ๒” ตองใชทอชั้นความหนา ๑๓.๕  สวนทอเหล็กตองใชทอเหล็กชนิดหนาปานกลางข้ึนไป 
 

                   ขอ ๒๑  การคิดคาสํารวจ ออกแบบ ประมาณการเปนเงินท่ีการประปาเรียกเก็บ  ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอ

ตอนํ้าประปาจะขอวางทอหรือติดตั้งประปาที่เปนหมูบานจัดสรร ที่รับจัดสรรอาคารพาณิชยหรืออ่ืนๆ ซึ่งมีการวาง  

ทอเมนสงน้ําประปาขนาดตั้งแต Ø ๒” ขึ้นไป  โดยจะคิดอัตรารอยละ ๕  ของผลรวมคาแรงและวัสดุอุปกรณประปา 

ที่ยังไมรวมคา Factor F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด ๓ 

คาธรรมเนียม 
 

                    ขอ ๒๒  คาธรรมเนียมในการตรวจเปนเงินคาตรวจที่การประปาจะเรียกเก็บจากการวางทอประปา  

ทั้งภายในและภายนอกอาคาร การติดตั้งกอกน้ําและเครื่องสุขภัณฑที่ผูขอติดตั้งประปาไดดําเนินการในบริเวณที่จะ

ดําเนินการติดตั้งประปา ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตรา ดงันี้ 
 

ตารางที่  ๕  อัตราคาธรรมเนียมในการตรวจ 
 

ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

๑ คาตรวจกอกและสุขภัณฑจุดละ ๕๐ ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

๒ คาตรวจเสนทอขนาด Ø ๑/๒”-๒” เมตรละ ๑๐  

๓ คาตรวจเสนทอขนาด Ø ๔” เมตรละ ๒๐  

๔ คาตรวจเสนทอขนาด Ø ๖”ข้ึนไป เมตรละ ๕๐  
 

                    ขอ ๒๓  คาธรรมเนียมในการขอใชนํ้าประปาตามเดิมเปนเงินคาติดตั้งมาตรวัดน้ําที่ประปาจะเรียก

เก็บเมื่อผูขอติดตั้งประปาขอใชน้ําประปาตามเดิม กรณีการหยุดใชน้ําประปาชั่วคราวหรือถูกงดจายน้ําประปา โดยตอง  

เสียคาธรรมเนียมตามอัตรา ดงันี้ 
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ตารางที่  ๖  อัตราคาธรรมเนียมการขอใชน้ําประปาตามเดิม 

 

 

ลําดับที ่
ขนาดมาตรวัดน้ํา 

(นิ้ว) 

เครื่องละ:จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

     ขนาด Ø ๑/๒” 

     ขนาด Ø ๓/๔” 

     ขนาด Ø ๑” 

     ขนาด Ø ๑ ๑/๒” 

     ขนาด Ø ๒” 

     ขนาด Ø ๒ ๑/๒” 

     ขนาด Ø ๔” 

     ขนาด Ø ๖” 

     ขนาด Ø ๘” 

           ๒๐๐ 

           ๓๐๐ 

           ๕๐๐ 

           ๕๕๐ 

           ๗๐๐ 

           ๘๕๐ 

           ๑,๐๐๐ 

           ๑,๔๐๐ 

           ๒,๐๐๐ 

๑. ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

๒. ไมรวมวัสดุอุปกรณทอนํ้า 

ท่ีใชติดตั้งมาตรวัดน้ํา 

     

 

                 การขอใชน้ําประปาตามเดิมทุกกรณีผูขอใชน้ําประปาตองชําระคาน้ําประปาที่คางชําระอยูใหครบถวน 

       กรณีการประปาพบวาผูใชนํ้ารายใดมีคาประกันการใชน้ําไมถูกตองตามระเบียบที่กําหนดใหเรยีกเก็บคา

ประกันการใชนํ้า (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหครบตามระเบียบ   

                 กรณีการประปาพบวามาตรวัดน้ําที่ถอดมาชํารุด ผูใชน้ําประปาตามเดิมตองซื้อมาตรวัดน้ําใหม        

สวนอุปกรณอื่นใชในการติดมาตรคืน ผูขอใชนํ้าประปาตามเดิมตองจัดหาท้ังหมด 

 

 

 

                  ขอ ๒๔  การฝากมาตรวัดนํ้า ในกรณีผูขอติดตั้งประปาไมใชนํ้าเปนระยะเวลานานติดตอกันตั้งแต ๑ ป

ขึ้นไป และมีความประสงคจะฝากมาตรวัดน้ําไวที่การประปาผูใชน้ําจะตองชําระคาน้ําในสวนที่ใชไป กอนการฝาก

มาตรวัดน้ํา ใหยื่นคํารองขอฝากมาตรวัดน้ําไว พรอมหลักฐานดังน้ี 

         (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 

         (๒)  ใบเสร็จ/ใบแทนใบเสร็จ คาน้ําประปาคร้ังสุดทาย 

         (๓)  ชําระคาธรรมเนียมการฝากมาตรวัดน้ําตามอัตราที่กําหนด 
 

     การฝากมาตรวัดน้ํา สามารถจะกระทําตอเนื่องกันไดไมเกิน ๒ คร้ัง ครั้งละไมเกิน ๑ ป หากเกินกวา  ที่

กําหนดตามระเบียบจะถูกระงับสิทธิในการใชนํ้า เมื่อครบกําหนดเวลา ๑ ป ถาผูใชน้ํามีความประสงคจะฝาก   มาตร

วัดน้ําไวกับการประปาตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันครบกําหนด และชําระคาธรรมเนียม

ฝากมาตรวัดน้ําในอัตราตามขนาดมาตรวัดน้ํา  ดังน้ี 
 

ตารางที่  ๗  อัตราคาธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ํา 
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ขนาดมาตรวัดน้ํา 

(นิ้ว) 

 

คาธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ํา 

ปแรก 

 (บาท) 

 

คาธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ํา 

ปที่สอง 

 (บาท) 

หมายเหตุ 

ขนาด Ø ๑/๒”                  ๓๕๐                 ๓๕๐ อัตรานี้ไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและ

คาอุปกรณประปา

เพ่ิมเติมตามความ 

จําเปน ผูยื่นคํารอง

ขอฝากมาตรวัดน้ํา

จะตองจายตาม

ความเปนจริง 

ขนาด Ø ๓/๔”                  ๔๐๐                 ๔๐๐ 

ขนาด Ø ๑”                  ๕๐๐                       ๕๐๐ 

ขนาด Ø ๑ ๑/๒”                  ๗๐๐                 ๗๐๐ 

ขนาด Ø ๒”               ๑,๐๐๐              ๑,๐๐๐ 

ขนาด Ø๒ ๑/๒”               ๑,๒๐๐              ๑,๒๐๐ 

ขนาด Ø ๔” ขึ้นไป 
ใหคิดคาธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ํา ๓,๐๐๐ บาท  

ไมเกิน ๔,๕๐๐ บาท 

                     

                  หากเกินกําหนดการฝากมาตรวัดน้ําอีกใหถือวาสิทธิการใชน้ําเปนอันระงับไป เมื่อผูขอใชน้ําประสงค

จะใชน้ําตอไปอีกใหยื่นคํารองขอใหการประปาบรรจบมาตรวัดน้ําใหใหม ผูขอใชน้ําจะตองชําระคาธรรมเนียมในการ

บรรจบทอใหมตามอัตราคาธรรมเนียมบรรจบทอ    

                  ขอ ๒๕  การขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ํา  

                   ผูขอใชน้ําประปาจะตองนําหลักฐานประกอบการยื่นคํารองขอ ดังน้ี 

         (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

         (๒)  ใบเสร็จ/ใบแทนใบเสร็จคาน้ําประปา 

                   การเพ่ิมหรือลดขนาดมาตรวัดน้ํา ผูย่ืนคํารองขอตองชําระคาธรรมเนียมตางๆ เชนเดียวกับการขอ      

ใชน้ําประปาใหม โดยการประปาจะคนืเงินคาประกันการใชน้ําท่ีเรียกเก็บไวเดิมให 
 

                   ราคามาตรวัดน้ําอาจเปลี่ยนแปลงไดตามภาวะเศรษฐกิจและกําหนดใหผูขอใชน้ําซื้อมาตรวัดน้ําจาก

การประปา ดังน้ี 

 

 

 

ตารางที่  ๘  อัตราคามาตรวัดน้ํา 
 

ขนาดมาตรวัดน้ํา 

(นิ้ว) 

 

ราคาขาย 

(บาท) 

 

หมายเหต ุ

          ขนาด Ø ๑/๒”    ๙๖๐ ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
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          ขนาด Ø ๓/๔”  ๑,๑๘๐  

          ขนาด Ø ๑”  ๒,๐๕๐  

ขนาด Ø ๑ ๑/๒”  ๕,๖๕๐  

          ขนาด Ø ๒” ๑๑,๐๐๐  

ขนาด Ø ๒ ๑/๒” ๑๕,๙๐๐  

          ขนาด Ø ๓” ๒๑,๒๘๐  

          ขนาด Ø ๔”   ๒๕,๒๐๐  

          ขนาด Ø ๖”   ๔๐,๐๐๐  
  

 

      ขอ ๒๖  การขอยกเลิกใชน้ําประปาและขอเงินประกันคืน หลักฐานที่ตองนํามาประกอบการย่ืน 

คํารองขอ ดงันี้ 

      (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

      (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

      (๓)  ใบเสร็จคาประกันการใชน้ํา 

          (๔)  ใบเสร็จ/ใบแทนใบเสร็จคาน้ําประปาคร้ังสุดทาย(ถามี) 
 

      ขอ ๒๗  อัตราคาบริการ การประปาจะเรียกเก็บจากผูใชน้ําประปาเปนรายเดือน เปนเงิน ๑๐ บาท 
 

                   ขอ ๒๘ คาธรรมเนียมในการบรรจบทอเมนใหม ใหคิดตามขนาดของทอที่จะทําการบรรจบใหม ดังน้ี 
 

ตารางที่  ๙  อัตราคาธรรมเนียมบรรจบทอ 

 

ขนาดทอ 
คาบรกิารบรรจบทอใหม  (บาท) 

๓/๔”-๑” ๒” ๓” ๔” ๖” ๘” ๑๒” หมายเหตุ 

Ø ๓/๔”-๑” 

Ø ๒” 

Ø ๓” 

Ø ๔” 

Ø ๖” 

Ø ๘” 

Ø ๑๒” 

๓๕๐ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๓๕๐ 

๓๕๐ 

- 

- 

- 

- 

- 

๓๕๐ 

๓๕๐ 

- 

- 

- 

- 

- 

๓๕๐ 

๔๐๐ 

๖๐๐ 

๖๐๐ 

- 

- 

- 

  ๔๐๐ 

  ๕๐๐ 

  ๘๐๐ 

  ๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

- 

- 

  ๔๕๐ 

  ๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๒๐๐ 

๒,๕๐๐ 

- 

  ๕๐๐ 

  ๘๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑,๘๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม

และไมรวมคาแรงขุด 

 

                   ขอ ๒๙  คาแรงงานในการขุดดินวางทอ คิดตามชนิดของผิวการจราจรทางเทา ไหลทาง ดังน้ี 

   -  ทรายแนน               ลูกบาศกเมตรละ  ๙๑    บาท 

          -  ดินออน       ลูกบาศกเมตรละ  ๑๑๔  บาท 

          -  ดินแข็ง       ลูกบาศกเมตรละ  ๑๓๑  บาท 
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          -  ดินปนกรวดแนน        ลูกบาศกเมตรละ  ๑๗๑  บาท 

          -  ผิว คสล. และลาดยาง  ลูกบาศกเมตรละ  ๔๐๐  บาท 
 

      ขอ ๓๐  คาแรงงานพรอมวัสดุในการซอมถนน ทางเทา และไหลทาง ใหคิดตามอัตรา ดังนี้ 

- ลูกรัง หินคลุก          ตารางเมตรละ    ๒๐๐   บาท 

- ถนน คศล.              ตารางเมตรละ    ๘๕๐   บาท 
 

                    
 

 

หมวด ๔ 

อัตราคาน้ํา 
 

     ขอ ๓๒  ในการกําหนดราคาการจําหนายน้ําประปาในเขตเทศบาล การประปาคิดคํานวณราคาตาม  

ชวงการใชน้ําแบบอัตรากาวหนา (Progressive Rate) โดยกําหนดราคาจําหนายน้ําประปาดังน้ี 
 

ตารางที่  ๑๐  อตัราคาน้ําประปาผูใชน้ําภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

ลําดับที ่ ชวงการใชน้ํา(ลบ.ม) 
ราคาคาน้ําลูกบาศกเมตรละ

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

 ๐-๒๐ 

๒๑-๕๐ 

๕๑-๘๐ 

 ๘๑-๑๐๐ 

๑๐๑-๓๐๐ 

๓๐๑-๕๐๐ 

 ๕๐๑-๑๐๐๐ 

๑๐๐๑ ขึ้นไป 

 ๕.๐๐ 

 ๖.๐๐ 

 ๗.๐๐ 

 ๘.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๖.๐๐ 

๑๗.๐๐ 

๑๙.๐๐ 

-  อัตราคาน้ําขั้นต่ํา (๐ -๕ หนวย )     

เปนเงิน ๒๕  บาท 

-  อัตราคาบริการ  ๑๐  บาท 

-  ราคานี้ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

     

 

    ขอ ๓๓  ในการกําหนดราคาการจําหนายน้ําประปานอกเขตเทศบาล การประปาคิดคํานวณราคาตาม

ชวงการใชน้ําแบบอัตรากาวหนา (Progressive Rate) โดยกําหนดราคาจําหนายน้ําประปา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางที่  ๑๑  อัตราคาน้ําประปาผูใชน้ํานอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
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ลําดับที่ 
ชวงการใชน้ํา 

(ลบ.ม) 

ราคาคาน้ําลูกบาศกเมตรละ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

 ๐-๒๐ 

๒๑-๕๐ 

๕๑-๘๐ 

  ๘๑-๑๐๐ 

๑๐๑-๓๐๐ 

๓๐๑-๕๐๐ 

  ๕๐๑-๑๐๐๐ 

๑๐๐๑  ขึ้นไป 

๑๔.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๖.๐๐ 

๑๗.๐๐ 

๑๘.๐๐ 

๑๙.๐๐ 

๒๒.๐๐ 

๒๕.๐๐ 

- อัตราคาน้ําขั้นต่ํา (๐-๕ หนวย )     

เปนเงิน ๗๐ บาท 

- อัตราคาบริการ ๑๐ บาท 

- ราคานี้ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

     

 

     ขอ ๓๔  ในการกําหนดราคาการจําหนายน้ําประปาตามขอตกลงพิเศษ การประปาคิดคํานวณราคา

ตามชวงการใชน้ําแบบอัตรากาวหนา (Progressive Rate) โดยกําหนดราคาจําหนายน้ําประปา ดังนี้ 
 

ตารางที่  ๑๒  อัตราคาน้ําประปาผูใชน้ําตามขอตกลงพิเศษ 
 

ลําดับที่ 
ชวงการใชน้ํา 

(ลบ.ม) 

ราคาคาน้ําลูกบาศกเมตรละ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๐-๑๐ 

๑๑-๒๐ 

๒๑-๕๐ 

๕๑-๘๐ 

  ๘๑-๑๐๐ 

๑๐๑-๓๐๐ 

  ๓๐๑-๑๐๐๐ 

๑๐๐๑ ขึ้นไป 

๗.๐๐ 

๘.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๑.๐๐ 

๑๒.๐๐ 

๑๓.๐๐ 

๑๔.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

- อัตราคาน้ําขั้นตํ่า (๐-๕ หนวย) 

เปนเงิน ๓๕  บาท 

- อัตราคาบริการ ๑๐ บาท 

- ราคานี้ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

     

 

                  ขอ ๓๕  ในการกําหนดราคาการจําหนายน้ําทอธาร การประปากําหนดในอัตราลูกบาศกเมตรละ  

๒๕.๐๐  บาท  การขอรบัน้ําประปาทอธาร ดําเนินการดังนี้ 

                            (๑)  ผูมีความประสงคใชน้ําทอธาร ใหมาซื้อน้ําประปา ณ งานการเงินและบัญชี สํานักงาน    

การประปาเทศบาลนครนครราชสีมาตามอัตราที่กําหนด 

                            (๒)  การประปาจะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่การประปาเพ่ือขอรับน้ํา      

ณ จุดที่กําหนดให 

                            (๓)  การซื้อน้ําทอธาร ถาเปนรถบรรทุกน้ําที่มีถังบรรจุถาวร ใหซื้อเปนคันรถโดยคํานวณจาก

การวัดปริมาณถังบรรจุเปนลูกบาศกเมตร 
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                            (๔)  รถบรรทุกน้ํา ตองใหเจาหนาที่การประปาวัดขนาดของถังบรรจุน้ํา เพ่ือแจงใหเจาหนาที่

การเงินคํานวณราคาขายเปนคนัรถ  ถาหากคํานวณปริมาณถังบรรจุมีเศษของลูกบาศกเมตรใหนับ ๑ ลูกบาศกเมตร 

                             (๕)  ถาถังบรรจุไมมีลักษณะถาวร ใหนับรวมกันแลวคํานวณเปนลูกบาศกเมตร แตตอง       

อยางนอย ๑ ลูกบาศกเมตรข้ึนไป เศษของลูกบาศกเมตรใหนับเปน ๑ ลูกบาศกเมตร 

                             (๖)  หนวยราชการที่มีความประสงคจะนํานํ้าทอธารไปใชกอน อาจกระทําไดโดยหัวหนา

หนวยงานทําเปนหนังสือขอใชน้ําทอธาร โดยคิดเปนเงนิภายหลัง แตตองชําระเงนิภายใน ๑๕ วัน เมื่อไดรับใบแจงหนี้ 

  หนวยราชการ สมาคม หรือมูลนิธิ มาขอใชน้ําทอธารเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนใน

การขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค หรือใชในงานสาธารณกุศล จะตองทําหนังสือแจงการประปาเปนลายลักษณอักษร 

เพื่อการประปาจะไดอนุญาตเปนรายๆ ไป 
 

       กรณีมีการกระทําใหเกิดน้ําประปาสูญเสีย หรือกรณมีีการลักน้ําประปาใชใหประเมินการใชนํ้า และ 

คิดอัตราคาน้ําตามอัตราน้ําทอธาร 
 

                  ขอ ๓๖  ในการกําหนดราคาการจําหนายน้ําชั่วคราว  การประปากําหนดราคาจําหนายน้ําประปา ดังนี้ 
 

ตารางที่  ๑๓  อัตราคาน้ําประปาชั่วคราว 
 

สถานท่ีใชน้ําประปา

ชั่วคราว 

ราคาคาน้ําลูกบาศกเมตรละ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ในเขตเทศบาล 

 นอกเขตเทศบาล 

๑๙ 

๒๕ 
ราคานี้ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

 

                  การใชน้ําประปาชั่วคราว จะคิดเต็มราคาที่กําหนด จะใชสิทธิใดๆ ลดคาน้ํามิได 
      

                  ขอ ๓๗  กรณีมาตรวัดน้ําชํารุดใหคิดอัตราคาน้ําประปา  โดยใหคิดเฉลี่ยจากเดือนกอนที่มาตรวัดน้ํา

ชํารุดยอนหลังไปสามเดือน รวมกันแลวหารดวยสามจะเปนหนวยน้ําที่เฉลี่ยในเดือนที่มาตรวัดน้ําชํารุด และเดือน    

ตอๆ ไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนมาตรวัดนํ้า 

     ในกรณีที่อัตราคาน้ําประปาคิดเฉลี่ยต่ํากวาอัตราคาน้ําขั้นต่ําใหคิดเทาอัตราคาน้ําขั้นต่ํา  
 

       

หมวด ๕ 

การอานมาตรวัดน้ํา การจัดเก็บคาน้ําประปาและการงดจายน้ํา 
 

     ขอ ๓๘  ในการอานมาตรวัดน้ําจะอานจากตัวเลขมาตรวัดน้ําที่ไดใชหรือสูญเสียสิ้นเปลืองไปซึ่งเกิดขึ้น

ภายในมาตรวัดน้ํา ไมวาจะเกิดจากทอชํารุด หรือดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผูใชน้ําตองยินยอมชําระคาน้ําตามหนวยที่ไดใช

หรอืสูญเสียสิ้นเปลืองไป ตามตัวเลขท่ีอานไดจากมาตรวัดนํ้าหรือจากการคดิคาํนวณได 
 

     ขอ ๓๙  การอานมาตรวัดนํ้าของผู ใชน้ําประปาแตละราย หากเกิดการผิดพลาดคลาดเคลื่อน          

อันสืบเนื่องเพราะความประมาทเลินเลอความบกพรองหรือดวยเหตุใดๆ เจาหนาท่ีอานมาตรวัดนํ้าผูนั้นจะตอง

รับผิดชอบในสวนที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เวนแตมีเหตุอันสมควรที่จะกลาวอางไดโดยชอบ 
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     ขอ ๔๐ หากพบวามีผูกระทําผิดเก่ียวกับการตอทอน้ําไปใชโดยไมผานมาตรวัดนํ้า หรือถอดมาตรวัดน้ํา

แลวกลับศรไว หรือกระทําการใดๆ ใหมาตรวัดน้ําเดินชาลง ผูนั้นจะตองชําระคาปรับ   เงินชดเชยคาน้ําประปาสูญเสีย 

ตลอดจนคาเสียหาย (ถามี) และจะตองถูกดําเนินคดตีามกฎหมาย 

     ขอ ๔๑  การประปาอาจจัดใหบุคคลภายนอกซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือเปนกลุมบุคคลเพื่ออาน    

มาตรวัดน้ําหรอืเก็บเงินคาน้ําประปาเปนรายเขตหรือทั้งหมดก็ได 

   

 

                   การรับเหมาใหบุคคลภายนอกกระทําการตามวรรคแรก จะตองใหบุคคลภายนอกวางหลักประกัน 

เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาโดยจะตองวางเงนิสดหรือวางหลักทรัพยที่ปลอดจากภาระผูกพันเปน 

หลักประกันไมต่ํากวา ๑.๕ เทาของจํานวนเงินคานํ้าประปาท่ีตัวแทนประสงคจะเก็บในแตละงวด ใหการประปาถือไว

เพื่อประโยชนแกการประปา หลักประกันนี้จะคืนใหเม่ือหมดภาระผูกพันตามสัญญาโดยไมมีดอกเบ้ีย ทั้งนี้ ตองเปนไป

ตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

      ขอ ๔๒  อัตราคาจางอานมาตรวัดน้ํา และเก็บเงินคาน้ําประปาใหคิดเฉลี่ยอัตราคาจางตอรายการ

กําหนด ในการกําหนดอัตราคาจางกระทําไดโดยแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา ๕ คน เปนคณะทํางานเพ่ือพิจารณา

อัตราคาจางที่เหมาะสม 

      เมื่อสภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไมวาในทิศทางใด คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ท่ีจะตองพิจารณา

อัตราคาน้ําตามวรรคแรก 
 

      ขอ ๔๓  ผูใชน้ําประปามีความประสงคจะเลิกใชน้ําประปา ตองแสดงความจํานงบอกเลิกสัญญา การ

ใชน้ําตอการประปาลวงหนาพรอมหลักฐานการเปนผูใชนํ้าตามขอ๑๐ 
 

      ขอ ๔๔  ใหการประปาพิจารณางดจายน้ําแกผูใชน้ําในกรณี ดังตอไปนี้ 

     (๑)  ผูใชน้ําคางชําระคาน้ําประปาตั้งแต ๑ เดือน 

     (๒)  ผูใชน้ําไมปฏิบัติตามสัญญาการใชนํ้าหรือไมปฏิบัติตามสัญญารับสภาพหนี้คางชําระ    

คาน้ําประปา คาปรบั คาทดแทน 

     (๓)  ผูใชน้ําไดรับแจงใหซื้อมาตรวัดน้ําใหมเนื่องจากชํารุด และไมมาซื้อภายในกําหนด     ๑๕ 

วัน หลังจากการแจงเปนลายลักษณอักษรจากการประปา 

     (๔)  ผูใชน้ําร้ือถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง 

     (๕)  อาคารหรือสิ่งปลูกสรางของผูใชน้ําถูกเพลิงไหม 
 

      ขอ ๔๕  กรณีผูใชน้ําแจงรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางเพ่ือรอการปลูกสรางใหม ใหงดใชน้ําประปา

เปนการชั่วคราวโดยการฝากมาตรวัดน้ํากับการประปา ถาผูใชน้ํามีความประสงคจะใชน้ําตอเนื่องเพ่ือกอสรางอาคาร

หรือสิ่งปลูกสรางใหมใหโอนเปลี่ยนสภาพเปนผูใชน้ําประปาชั่วคราว แตถาผูใชน้ําไมตองการใชน้ําตอไปใหยกเลิกการ

ใชน้ําประปา 
 

                  ขอ ๔๖  กรณีอาคารหรือสิ่งปลูกสราง ผูใชน้ําถูกเพลิงไหม หากผูใชน้ํามีความประสงคจะใชน้ําตอไปให

แจงการประปาทราบและถือวาใหคงสภาพความเปนผูใชน้ําตอไป 
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หมวด ๖ 

การใหสวนลดคาน้ําประปาแกทหารผานศกึและครอบครัว 
         

      ขอ ๔๗  ทหารผานศึกหรือครอบครัวที่มีสิทธิไดรับสวนลดคาน้ําประปา คือ 

                            (๑)  ทหารผานศึกประจําการ  ไดแก ผูรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมีศักดิ์

รามาธิบดี ดวยความกลาหาญ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกลาหาญ หรือเหรียญกลาหาญ เหรียญงานพระราชทานสงคราม

ในทวีปยุโรป หรือเหรียญชัยสมรภูมิ หรือเหรียญพิทักษเสรชีนชั้นที่ ๑ 

               (๒)  ทหารผานศกึนอกประจําการ  

                 (ก)  ผูไดรบับัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑ 

                 (ข)  ผูไดรับบัตรประจําตัวทหารผานศกึนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๒ 

            

 

            (๓)  ครอบครัว ไดแก 

        (ก) ครอบครัวทหารผานศกึนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑ 

                                 (ข) ครอบครัวทหารผานศึกผูถือบัตรชั้นที่ ๑ (ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาที่) 

        (ค) ครอบครัวทหารที่ไดรับพระราชทานเหรียญงานพระราชทานสงครามในทวีปยุโรป 

หรอืเหรียญชัยสมรภูมิ ที่ทางราชการสามเหลาทัพออกสมุดคูมือให 

        (ง) ทายาทผูไดรับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ 
 

     ขอ ๔๘  ทหารผานศึกหรือครอบครัวที่มีสิทธิไดรับสวนลดคาน้ําประปาใหลดในอัตราหนึ่งในสามของ

คาน้ําประปารายเดือน 
 

      ขอ ๔๙  สิทธิที่จะไดรับสวนลดคาน้ําประปาสิ้นสุดลง เม่ือ 

               (๑)  ผูไดรบัสิทธิถึงแกความตาย 

               (๒)  เมื่อครอบครัวพนจากความผูกพันทางครอบครัวกับทหารผานศึกตามกฎหมาย 

               (๓)  เมื่อผูไดรับสิทธิเลิกใชน้ําประปา หรือโอนสิทธิการใชน้ําประปาใหผูอื่น หรือยาย

ภูมิลําเนาไปอยูที่อื่น 

                (๔)  เมื่อผูใชสิทธิไดละเมดิการใชนํ้าประปาตามระเบียบนี้ 
 

      ขอ ๕๐  ผูไดรับสิทธิลดคาน้ําประปาตองมายื่นคํารองแสดงตนที่การประปา ภายในเดือนมกราคมของ

ทุกป 

      ขอ ๕๑  การย่ืนคําขอรับสวนลดคาน้ําประปา ตองยื่นตอการประปาพรอมหลักฐาน ดังนี้ 

         (๑)  บัตรประจําตัวหรือสมุดคูมือประจําครอบครัวทหารผานศึก 

           (๒)  สําเนาทะเบียนบาน ซึ่งชื่อผูมีสิทธิไดรับสวนลดคาน้ําประปาปรากฏอยูในสําเนา     

ทะเบียนบานนั้น 

         (๓)  ใบเสร็จคาน้ําประปาหรือหลักฐานการเปนผูใชน้ําประปาของการประปา 
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         ขอ ๕๒  ใหการประปารับคาํขอสวนลดคาน้ําประปา ตรวจสอบหลักฐานและเมื่อเห็นวาผูยื่นคําขอ    

มีสทิธิไดรับสวนลดคาน้ําประปาจริงใหนําเสนอนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาอนุมัติตอไป 
 

         ขอ ๕๓  ผูขอสวนลดคาน้ําประปาอาจมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทนได โดยผูรับมอบอํานาจ

จะตองนําหลักฐานตามขอ ๒๖ และหลักฐานของผูรับมอบอํานาจไปแสดงดวย 

 

         จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 

                                   ประกาศ   ณ   วันที่       ๒๗     เดือน  กุมภาพนัธ   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

                                

                                                                                                      (นายบุญเหลือ    เจริญวัฒน)  

                                                                                                รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน                                                                  

                                          นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 

 

 

 


