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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตใชน้ําประปา
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

1. ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตใชน้ําประปา
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลนาทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป
7. พื้นท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10.ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน –
11.ชองทางการใหบริการ

สถานท่ีใหบริการ
ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธณรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย 80280  /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเท่ียง)
หมายเหตุ (กรณีมีคาธรรมเนียมปดรับคํารองเวลา 15.00 น.)

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ไดออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เรื่องการใชน้ําประปา

พ.ศ. 2552 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขในการใชน้ําประปาของกิจการประปาองคการบริหารสวนตําบลนาทรายอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
68(1) และมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลนาทรายโยความเห็นชองของสภาองคการบริหารสวนตําบล
นาทรายและนายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจึงออกขอบัญญัติไวดังนี้

ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทรายเรื่องการใชน้ําประปา
พ.ศ. 2552

ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหมีผลบังคับใชนับถัดจากวันปดประกาศโยเปดเผยณท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย
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ขอ 3 ใหยกเลิก
(1) ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลนาทรายเรื่องหลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขในการใชน้ําประปาและ

อัตราคาบริการพ.ศ. 2545
(2) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทรายเรื่องหลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขในการใชน้ําประปาและ

อัตราคาบริการพ.ศ. 2545 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551
ขอ 4 บรรดาขอบัญญัติระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน

หมวดท่ี 1
การขอใชน้ําประปา

ขอ 5 ในขอบัญญัตินี้กิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายเปนไปเพ่ือตอบสนองการอุปโภค
บริโภคพ้ืนฐานในครัวเรือนเทานั้นหามมิใหใชในกิจการอันเปนธุรกิจหรือนําไปใชในกิจการอันไดมาซึ่งประโยชนตอบ
แทนเวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทรายโดยจะตองดําเนินการตามเงื่อนไขและเสีย
คาธรรมเนียมการใชน้ําประปาตามท่ีกําหนด

ขอ 6 ในการขอใชน้ําผูขอใชน้ําจะตองยื่นคําขอตามแบบขอใชน้ําประปา (ป.01) พรอมแนบเอกสารหลักฐาน
ดังนี้

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลของรัฐสําเนาทะเบียนบานท่ีขอติดตั้งประปาโดยผูขอตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานนั้นดวยหรือเอกสาร การ
ขอเลขท่ีบานหรือหนังสือสัญญาซื้อขายบาน/อาคารหรือหนังสือสัญญาเชาอาคารอยางใดอยางกรณีผูขอใชน้ําไมมีชื่อ
อยูในทะเบียนบานท่ีจะติตั้งประปาจะตองนําสําเนาทะเบียนบานท่ีอยูปจจุบันของผูขอใชน้ําประปา

(2) ผูขอใชน้ําท่ีเปนสถานท่ีราชการโรงเรียนรัฐวิสาหกิจสถานกงสุลวัดและสถานท่ีประกอบพิธีการทางศาสนา
ตางๆท่ีไดมีใบอนุญาตแลวตองใหหัวหนาสวนราชการองคการหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายเปนผูลงนามในแบบขอใช
น้ําประปาและสัญญาการใชน้ําประปา

(3) ผูขอใชน้ําท่ีเปนบริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัดหางหุนสวนจํากัดหางหุนสวนสามัญธนาคารพาณิชย
โรงเรียนเอกชนและนิติบุคคลอ่ืนๆใหผูจัดการหรือเจาของผมีอํานาจตามกฎหมายเปนผูลงนามในแบบขอใชประปาและ
สัญญาการใชน้ําประปา ผูขอใชน้ําอาจทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอ่ืนไปทําการแทนไดโดยตองมีผูลงนามเปนพยาน 2
คนและปดอากรแสตมปตามกฎหมายกําหนดซึ่งผูรับมอบอํานาจจะตองนําหลังฐานเปนสําเนาบัตรปรําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐและสําเนาทะเบียนบานของผ๔เมอบอํานาจไปแสดงดวย

ขอ 7 เม่ือเจาหนาท่ีรับคํารองแลวจะทําการสํารวจเพ่ือประมาณคาใชจายในการดําเนินการตามแบบ
ประมาณการคาใชจายการขอใชน้ําประปา (ป.02) แลวจะแจงคาใชจายท้ังหมดใหผูขอใชน้ําทราบใหเขามาชําระเงิน
พรอมทํา สัญญาตามแบบสัญญาการใชน้ําประปา (ป.03) แลวถึงจะดําเนินการทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําให ในวันทํา
สัญญาผูน้ําตองวงเงินประกนการใชน้ําตามจํานวนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาทรายกําหนดเม่ือผูใชน้ําบอกเลิก
สัญญาใชน้ําโดยไมมีหนี้คางชําระองคการบริหารสวนตําบลนาทรายจะคืนเงินประกันใหผูใชน้ําภายใน 30 วันทําการ
นับจากวันท่ีผูใชน้ํารองขอคืนหากผูใชน้ําไมรองขอหรือไมแสดงเจตนาท่ีจะรับเงินประกันการใชน้ําคืนภายใน 30 วัน
นับจากวันท่ีมีการเลิกใชน้ําไมวากรณีใดๆผูใชน้ํายินยอมใหเงินประกันการใชน้ําตกเปนรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย

ขอ 8 ผูขอใชน้ําจะตองชําระคาธรรมเนียมการใชน้ําประปาและทําสัญญากับองคการบริหารสวนตําบล
นาทรายตาม สัญญาการใชน้ําประปา ( ป.03) เม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทรายอนุญาตและลงนามใน
สัญญาการใชน้ําประปาแลวจึงจะถือวาเปนผูใชน้ําโดยถูกตองและจะดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหตอไป

ขอ 9 ผูขอใชน้ํามีความประสงคขอใชน้ําประปาชั่วคราวจะตองวางเงินคาประกันการใชตามท่ีกําหนดถาจะขอ
ยกเลิกการใชน้ําประปาและขอเงินประกันคืนดังนี้
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(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐของผูใชน้ํา
(2) ใบเสร็จคาประกันการใชน้ํา (ถามี)
(3) ใบเสร็จคาน้ําประปาครั้งสุดทายของผูโอนหรือสําเนา (ถามี)
(4) ผูใชน้ําอาจทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอ่ืนไปทําการแทนไดโดยตองมีการลงนามเปนพยาน 2 คนและ

ปดอากรแสตมปตามกฎหมายผูรับมอบอํานาจจะตองนําหลักฐานเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัว
เจาหนาท่ีของรัฐและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจดวย เม่ือเจาหนาท่ีรับคํารองขอเลิกใชน้ําประปาชั่วคราว
แลวจะตรวจสอบดูวาผูใชน้ํามียอดคางชําระคาน้ําประปาอยูหรือไมหากไมมีคาน้ําประปาคางชําระก็จะไดรับเงินคา
ประกันการใชน้ําคืนเต็มตามจํานวนแตหากมีคาน้ําประปาคางชําระหักจากเงินประกันการใชน้ําและคืนเงินในสวนท่ี
เหลือ (ถามี) ใหแกผูใชน้ําและหากผูใชน้ําไมรองขอหรือไมแสดงเจตนาท่ีจะรับเงินประกันการใชน้ําคืนภายใน 30 วัน
นับจากวันท่ีมีการเลิกใชน้ําไมวากรณีใดๆผูใชน้ํายินยอมใหเงินประกันการใชน้ําตกเปนรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย

ขอ 10 ผูขอใชน้ําจะตองเปนผูมีอาคารหรือสถานท่ีท่ีจะทําการติดตั้งมาตรวัดอยูในบริเวณท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลนาทรายประกาศใหเปนจุดบริการน้ําประปาหรือเปนบริเวณท่ีระบบทอสงน้ําขยายเขตไปถึงแลว
เทานั้นกรณีผูขอใชน้ําไมอยูในบริเวณดังกลาวและมีความประสงคจะขอจะขอใชน้ําองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
จะเปนผูกําหนดและคิดคาใชจายในการวางทอขยายเขตตามปริมาณระยะทางดําเนินการรวมท้ังคาธรรมเนียมการใช
น้ําประปานี้หรือผูขอใชน้ํายินยอมรับผิดชองคาใชจายในการดําเนินการเองจนแลวเสร็จเวนแตคาธรรมเนียมการขอใช
น้ําประปาจะตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้

ขอ 11 คาซอมแซมสิ่งท่ีเปนสาธารณะเชนถนนทางเทารางระบายน้ําหรืออยางอ่ืนในกรณีท่ีการตอทอและ
ติดตั้งประปาจําเปนตองขุดหรือผานใหเกิดความชํารุดเสียหายคาใชจายในการซอมใหผูขอใชน้ําจะตองเปนผูจาย
รับผิดชอบ โดยท้ังสิ้น

ขอ 12 ผูขอใชน้ําจะตองปฏิบัติและชําระคาธรรมเนียมการใชน้ําประปาคาน้ําประปาคาปรับและคาอ่ืนใดท่ี
องคการบริหารสวนตําบลนาทรายกําหนดไวตามขอบัญญัตินี้โดยเครงครัดจะฝาฝนมิได

หมวดท่ี 2
การสงน้ําประปา

ขอ 13 น้ําประปาท่ีสงใหใชนั้นจะสงผานมาตรวัดน้ําซึ่งองคการบริหารสวนตําบลนาทรายจะติดตั้งให
เม่ือผูขอใชน้ํามาชําระคาธรรมเนียมการใชน้ําประปาเรียบรอยแลวและขอสงวนสิทธิ์งดการจายน้ํานอกเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลนาทรายจะพิจารณาตามความเหมาะสมเปนรายๆไป

ขอ 14 มาตรวัดน้ําท่ีจะนําไปทําการติดตั้งใหนั้นองคการบริหารสวนตําบลนาทรายขอสงวนสิทธิ์เปน
ผูดําเนินการจัดหาเองเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันและงายในการตรวจสอบหากมาตรวัดน้ําเสียหายผูขอใชน้ําจะ
ดําเนินการจัดหาเองมิไดในกรณีท่ีผูขอใชน้ําประสงคขอจัดหามาตรวัดน้ําเองตองนํามาใหทางองคการบริหารสวนตําบล
นาทรายตรวจสอบวาสามารถใชติดตั้งไดหรือไมและเม่ือไดเสนอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทรายอนุญาต
แลวจึงจะสามารถใชติดั้งไดและจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการติดตั้งเองท้ังสิ้น

ขอ 15 มาตรวัดน้ําท่ีไดรับความเสียหายชํารุดเนื่องจากสภาพการใชงานโดยเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุใดๆอันทําใหมาตรวัดน้ําไมสามารถใชงานไดตามปกติองคการบริหารสวนตําบลนาทรายจะพิจารณา
ดําเนินการดังนี้

(1) กรณีเปนมาตรวัดน้ําท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาทรายจัดหาใหและไดชําระเงินเปนคาติดตั้งมาตรวัดน้ํา
ไวเปนการถูกตองเรียบรอยแลวจะทําการเปลี่ยนหรือซอมแซมใหตามแตกรณี
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(2) กรณีเปนมาตรวัดน้ําท่ีผูใชน้ําเปนผูจัดหาเองผูใชน้ําจะตองทําการรับผิดชอบเปลี่ยนหรือซอมแซมใหตาม
กรณีรวมท้ังรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจะเรียกรองใหองคการบริหารสวนตําบลนาทรายเปนผูรับผิดชอบมิได

ขอ 16 ยกเลิก (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555)
ขอ 17 ยกเลิก (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555)
ขอ 18 ยกเลิก (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555)
ขอ 19 ทอและอุปกรณ ท่ีตอจากมาตรวัดน้ํา ออกไปบรรจบกับทอจายน้ํา (ทอภายนอก) การติดตั้งมาตร

วัดน้ําและเครื่องก้ันน้ํา (ประตูน้ําติดตั้งอยูหนาหรือหลังมาตรวัดน้ําซึ่งมีไวสําหรับปดน้ํา) การกําหนดจุดติดตั้งมาตรวัด
น้ํา การกําหนดวัสดุและอุปกรณตาง ๆ เวนแตมาตรวัดน้ําจะตองตกเปนทรัพยสนิขององคการบริหารสวนตําบล
นาทรายสวนทอและอุปกรณท่ีตอจากหลังมาตรวัดน้ําเขาสูภายในบริเวณสถานท่ีใชน้ําหรืออาคารของผูใชน้ํา
(ทอภายใน) ใหผูขอใชน้ําดําเนินการจัดหาเองได

สําหรับมาตรวัดน้ํานั้น เม่ือไดทําการติดตั้งแลวเสร็จเรียบรอยแลว ใหตกเปนทรัพยสินของผูขอใชน้ํา และให
จายคืนกับผูใชน้ํา เม่ือผูใชน้ําขอยกเลิกการใชน้ําประปาและไมมียอดคางชําระคาประปาๆท้ังสิ้น (ยกเลิกขอความ
เดิม/แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555)

ขอ 20 บรรดาทอประปาและอุปกรณตางๆ ท่ีวางไวตอจากทอเมนใหญถึงมาตรวัดน้ําเปนทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ถาปรากฏวาทอเมนประปา ซึ่งอยูภายนอกมาตรวัดน้ําของผูขอใชน้ําเกิดชํารุด
รั่วไหล ใหผูใชน้ํารีบแจงเจาหนาท่ีทราบ โดยเร็ว ท่ีสุด เพ่ือซอมแซมใหอยูในสภาพพรอมใชงาน โดยองคการบริหาร
สวนตําบลนาทรายเปนผูออกคาใชจายเอง สวนทอและอุปกรณ ภายในเขตเคหะสถานอาคารบานเรือนหรือภายใน
มาตรวัดน้ํา เปนทรัพยสินของผูใชน้ํา ถาทอหรืออุปกรณืภายในเคหะสถานอาคารบานเรือนหรือท่ีตอจากมาตรวัดน้ํา
เกิดชํารุดเสียหาย ผูขอใชน้ําจะตอง ซอมแซมโดยทุนทรัพยของตนเองหรือการซอมใหก็ได โยผูใชน้ําออกคาใชจาย
ท้ังหมด

ขอ 21 หามผูใชน้ําติดตั้งมาตรวัดน้ํา ทําการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือยายติดตั้งมาตรวัดน้ําหรือ ทอเมนประปา
กอนหนามาตรวัดน้ําเพ่ิมเติม โดยไมไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เวนแตกรณีฉุกเฉินจะทําไดใน
กรณีจําเปนแตตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลนาทรายทราบโดยดวน

ขอ 22 หากมาตรวัดน้ํา เครื่องก้ันน้ํา ทอเมน ทอยอย หรืออุปกรณตาง ๆ เกิดความเสียหาย ชํารุดโดยการ
ทําลาย หรือสูญหายไป โดยกระทําอยางหนึ่งอยางใด จากบุคคล นิติบุคคลภายนอก ไมวากรณีใดๆ บุคคล นิติบุคคล
นั้น จะตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกองคการบริหารสวนตําบลนาทรายจนเต็มจํานวนความเสียหาย
มิฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาทรายจะดําเนินการตามกฎหมายกับบุคคล นิติบุคคลนั้นๆ ท้ังทางแพงและทาง
อาญาจนถึงท่ีสุด

หมวด 3
อัตราคาธรรมเนียมการใชน้ําประปา

ขอ 23 ผูของใชน้ําจะตองชําระคาธรรมเนียมการใชน้ําประปา ในการขอใชน้ําประปาตามอัตราท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลนาทรายกําหนด
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ขอ 24 คามัดจําผูขอใชน้ําตองชําระใหแกองคการบริหารสวนตําบลนาทรายในวันขอใชน้ําเพ่ือนําไปใชในการ
สํารวจสถานท่ีและประมาณราคาคาใชจายในการติดตั้งเม่ือไดรับคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและจะคืนคามัดจําทันท่ีโดยใหหัก
คืนในประมาณการคาใชจายท่ีจะชําระเงินไวแลว ดังนี้

ขนาดมาตรวัดน้ํา อัตราคามัดจํา (บาท)
มาตรวัดน้ําขนาด เสนผาศูนยกลาง ½ นิ้ว ไมเก็บ
มาตรวัดน้ําขนาด เสนผาศุนยกลาง ¾ นิ้ว ไมเก็บ
มาตรวัดน้ําขนาด เสนผาศุนยกลาง 1นิ้ว 1,000
มาตรวัดน้ําขนาด เสนผาศุนยกลาง 1 ½ นิ้ว 1,500
มาตรวัดน้ําขนาด เสนผาศุนยกลาง 2 นิ้ว 2,000

ขอ 25 คาประกันการใชน้ํา จะเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดน้ําเพ่ือเปนหลักประกันในการชําระคา
น้ําประปาแตเดือน ผูใชน้ําจะไดรับคาประกัน คืนเต็มจํานวน เม่ือยกเลิก เม่ือยกเลิกการใชน้ําและไมมีหนี้คางชําระคา
น้ําประปา ดังนี้

ขนาดมาตรวัดน้ํา อัตราคาประกันการใชน้ํา (บาท)
ท่ัวไป ใชน้ําช่ัวคราว

มาตรวัดน้ําขนาด เสนผาศูนยกลาง ½ นิ้ว ไมเก็บ 1,000
มาตรวัดน้ําขนาด เสนผาศุนยกลาง ¾ นิ้ว ไมเก็บ 2,000
มาตรวัดน้ําขนาด เสนผาศุนยกลาง 1นิ้ว 300 3,000
มาตรวัดน้ําขนาด เสนผาศุนยกลาง 1 ½ นิ้ว 400 4,000
มาตรวัดน้ําขนาด เสนผาศุนยกลาง 2 นิ้ว 500 5,000

ขอ 26 ใหยกเวนคาประกันการใชน้ํา ประเภทสถานท่ีราชการ โรงเรียนรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถานกงสุล
วัดสถานท่ีประกอบพิธีการทางศาสนาตาง ๆ ท่ีไดมีใบอนุญาตแลว

ขอ 27 คาติดตั้งมาตรวัดน้ําไดแก คาแรงงาน มาตรวัดน้ํา ทอประปา และอุปกรณอ่ืนๆท่ีใชการติดตั้งนับ
จากมาตรวัดน้ําถึงจุดประสานทอ ซึ่งไมรวมทอและอุปกรณหลังมาตรวัดน้ําทอผูขอใชน้ําตองดําเนินการเอง ใหคิดคา
ติดตั้งมาตรวัดน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ½ นิ้วเปนเงิน 630 บาท/เครื่อง (ยกเลิกใชขอความเดิม /แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2553)

ขอ 28 ยกเลิก (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2553)
ขอ 29 ยกเลิก (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555)
ขอ 30 ยกเลิก (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555)
ขอ 31 ยกเลิก (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555)

หมวดท่ี 4
อัตราคาน้ําประปาคาปรับและการเก็บเงิน

ขอ 32 คาน้ําประปา กําหนดอัตราคาน้ําหนวยละ 3.00 บาท (สามบาทถวน) (ยกเลิกขอความเดิม/แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ถึงยกเลิกขอความเดิม/แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555)

ขอ 34 ใหผูใชน้ําตอไปนี้ ไดรับสิทธิลดหยอน การใชน้ําประปา ในแตละเดือนท่ีเรียกเก็บ เม่ือองคการบริหาร
สวนตําบลนาทรายประกาศใหทราบโดยเปดเผย หากผูไดรับสิทธิลดหยอนใชน้ําประปา ไมถึงตามสิทธิท่ีไดรับ หามยก
ยอดไปรวมกับเดือนถัดไป ดังนี้

(1) สถานท่ีราชการ บานพักของทางราชการ โรงเรียนรัฐบาล รัฐรัฐวิสาหกิจ สถานกงสุลวัดและสถานท่ี
ประกอบพิธีทางศาสนาตางๆ ท่ีไดรับใบอนุญาตแลวใหไดรับการลดหยอนครึ่งหนึ่งของยอดเรียกเก็บ
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(2) บุคคลท่ีควรแกการสงเคราะหทางกกหมายหรือระเบียบของทางราชการใหไดรับการลดหยอน
ไมเกิน 50 ลบ.ม

(3) ผูบริจาคท่ีดิน เพ่ือขุดเจาะบอบาดาลหรือบริจาคท่ีดิน ใหเปนสถานท่ีตั้งของหอถังน้ําประปาใหไดรับสิทธิ
ลดหยอนไมเกิน 100 ลูกบาศกเมตร ตอรายผูบริจาค

(4) บุคคลท่ีมีคุณูปการ เนื่องจากเปนผูทําคุณประโยชน ตอองคการบริหารสวนตําบลนาทรายดานตาง ๆ โดย
เปนท่ีประจักษโดยท่ัวไป ใหไดรับลดหยอนไมเกิน 70 ลูกบาศกเมตร

หามผูไดสิทธิลกหยอย นําน้ําจําหนาย จายแจก หรืออ่ืนใดท่ีเปนการใหบุคคลอ่ืนไดใชในน้ํามัน โยเด็ดขาด หาก
ตรวจพบ หรือปรากฏหลักฐานชัดเจน จะยกเลิกเปนผูไดรับสิทธิลดหยอนการใชน้ําประปาทันท่ี และใหชําระเงินคา
น้ําประปาในอัตราปกติเปนตนไป ในสวนคาธรรมเนียมการใชน้ําประปาใหปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้

ขอ 35 การจดหรืออานมาตรวัดน้ํา เม่ือองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ไดดําเนินการติดตั้งมาตรวัด
น้ําใหแกผูขอใชน้ําแลว เจาหนาท่ีจะไปทําการอานมาตรวัดน้ํา ของผูใชน้ําในชวงปลายเดือนถัดไปท่ีไดติดตั้งมาตรวัดน้ํา
เพ่ือออกใบเสร็จรับเงินคาน้ําประปา โดยใหถือวาเปนคาน้ําประปาประจําเดือนนั้น ในกรณีวันอานมาตรวัดน้ําตรงกับ
วันหยุดราชการ จะทําการอานมาตรวัดน้ําลวงหนากอนถึงวันหยุดราชการ และทําการออกเก็บคาน้ําภายในวันท่ี 10
ของเดือนถัดไปเปนประจําทุกเดือน

ขอ 36 จํานวนน้ําท่ีใชรวมถึงน้ําท่ีรั่วไหลหมดเปลืองไป ตามท่ีปรากฏตัวเลขในมาตรวัดน้ํา โดยปกติจะจด
เปนรายเดือน ในกรณีมาตรวัดน้ําชํารุดหรือมีเหตุอ่ืน อันไมสามารถทําใหอานตัวเลขหรือคํานวณการใชน้ําได องคการ
บริหารสวนตําบลนาทรายจะคิดคํานวณอัตราคาน้ําท่ีไดใชหรือสูญเสียสิ้นเปลืองไปโดยคิดอัตราเฉลี่ยการใชน้ํารอบ 3
เดือนท่ีผานมาของผูใชน้ํารายนั้น ถามาตรวัดน้ําเสีย ไปในเดือนแรกท่ีเริ่มใชน้ํา จะคิดคํานวณน้ําท่ีใชตามจํานวนท่ีได
ใชภายหลังและผูใชน้ําจะตองดําเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําใหมใหเรียบรอยโดยเร็ว

ขอ 37 ยกเลิก (แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555)
ขอ 38 ผูใชน้ําตองชําระเงินคาน้ําประปา ใหแกเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย ท่ีไดนํา

ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงหนี้มาขอเรียกเก็บ หรือมิฉะนั้นตองนํา ไปชําระ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล
นาทราย ภายในกําหนดเวลา 7 วันทําการ นับถัดจากวันท่ีไดรับใบแจงหนี้ ถาผูใชน้ําคางชําระคาน้ําประปาเกิน
90 วันนับถัดจากวันท่ีไดรับ ใบแจงหนี้องคการบริหารสวนตําบลนาทรายจะงดจายน้ํา (ตัดมารวัดน้ํา) ทันทีโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

มาตรวัดน้ําท่ีถอดเก็บไว จากการงดจายน้ําประปาเนื่องจากไมชําระเงินคาน้ําประปา ตามวรรคหนึ่งนั้น ใหเก็บ
รักษาไวท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ผูใชน้ําจะยื่นขอเก็บรักษาไวเองมิได และเม่ือผูใชน้ําไดชําระเงินคาใชน้ําท่ี
คางชําระเรียบรอยแลว องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จะอนุญาตใหใชน้ําประปา และจะทําการติดตั้งมาตรวัดน้ํา
คืนใหดังเดิม

ผูขอใชน้ําจะอางสิทธิ์ในมาตรวัดน้ํา อันเปนทรัพยสินของผูใชน้ําเองตามความในขอ 19 วรรคสองและขอคืนมาตร
วัดน้ําในระหวางท่ีเก็บรักษาไวท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลนาทรายงดจาย
น้ํา (ตัดมาตรวัดน้ํา) ตามวรรคหนึ่งมิไดโดยเด็ดขาด (ยกเลิกขอความเดิม-แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555)

ขอ 39 ยกเลิก (แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 255)
หมวดท่ี 5
บทท่ัวไป

ขอ 40 การยายสถานท่ีใชน้ํา หากผูใชน้ําประสงคท่ีจะยายสถานท่ีใชน้ําหรือ เปลี่ยนจุดประสานทอจากจุด
หนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ภายในเขตพ้ืนท่ีบริการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย แหงเดียวกัน โดยไมเปลี่ยนขนาดของ
มาตรวัดน้ํา จะตองยื่นคํารองขอยายสถานท่ีใชน้ําพรอมเอกสารหลักฐานดังนี้

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ



7

(2) สําเนาทะเบียนบานท่ีจะยายสถานท่ีใชน้ําไป
(3) ใบเสร็จคาน้ําประปาครั้งสุดทายหรือสําเนา (ถามี)
(4) ใบเสร็จคาประกันการใชน้ํา (ถามี)

คาธรรมเนียมตางๆเชนเดียวกับการขอติดตั้งใหมแตจะไดรับการยกเวนในสวนของคามาตรวัดน้ํา (ใชราคาตามท่ี
องคการบริหารสวนตําบลนาทรายไดสั่งซื้อในคราวนั้นๆ ) และคาประกันการใชน้ํา
13.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 การตรวจสอบเอกสาร ผูขออนุญาตยื่นคํารองพรอม
เอกสาร

0.5 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(กองชาง)

2 การพิจารณา เจาหนาท่ีตรวจสอบสถานท่ี
ติดตั้งมาตรวัดน้ํา
รายละเอียดแนวทอเมนการ
ตอทอเมนการตอทอแยกการ
ติดตั้งมาตรวัดน้ําตรวจสอบ
รายละเอียดการติดตั้ง
อุปกรณจายน้ําภายในบาน
เชนกอกทอภายในและอ่ืนๆ
กําหนดทอเมนและมาตรวัด
น้ําและประมาณการอุปกรณ

1.5 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(ติดตอกองชาง )

3 การพิจารณา อนุมัติลงนามในใบคํารองขอ
ติดตั้งมาตรวัดน้ํา

0.5 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(กองชาง)

4 การพิจารณา ผูขออนุญาตชําระ
คาธรรมเนียมพรอมเซ็นต
สัญญา
การใชน้ําประปา

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(กองชาง)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน



8

14.งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -

2) สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม

16.คาธรรมเนียม
1) คามัดจํา

- ขนาดมาตรวัดน้ําเสนผานศูนยกลาง 1/2 นิ้ว
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

2) คามัดจํา
- ขนาดมาตรวัดน้ําเสนผานศูนยกลาง

4
3 นิ้ว

คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

3) คามัดจํา
- ขนาดมาตรวัดน้ําเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว

คาธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ (อัตราคาประกันการใชน้ําประเภทท่ัวไป)

4) คามัดจํา
- ขนาดมาตรวัดน้ําเสนผานศูนยกลาง 1

2
1 นิ้ว

คาธรรมเนียม1,500 บาท
หมายเหตุ -

5) คามัดจํามาตราวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว
- คาธรรมเนียม 2,000 บาท

6) คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง นิ้ว (ท่ัวไป)

คาธรรมเนียม0 บาท
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หมายเหตุ -
7) คาประกันการใชน้ํา

- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง
2
1 นิ้ว (ใชน้ําชั่วคราว)

คาธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ -

8) คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง

4
3 นิ้ว (ท่ัวไป)

คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

9) คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง

4
3 นิ้ว (ใชน้ําชั่วคราว)

คาธรรมเนียม2,000 บาท
หมายเหตุ -

10 คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว (ท่ัวไป)

คาธรรมเนียม300 บาท
หมายเหตุ -

11
)

คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว (ใชน้ําชั่วคราว)

คาธรรมเนียม 3,000 บาท
หมายเหตุ -

12
)

คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 1

2
1 นิ้ว (ท่ัวไป)

คาธรรมเนียม 400 บาท
หมายเหตุ -

13
)

คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 1

2
1 นิ้ว (ใชน้ําชั่วคราว)

- คาธรรมเนียม 4,000 บาท
หมายเหตุ -

14
)

คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว (ท่ัวไป)

- คาธรรมเนียม 500 บาท
15
)

คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว (ใชน้ําชั่วคราว)

คาธรรมเนียม 5,000 บาท
หมายเหตุ -
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17.ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน
1. ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
2. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
3. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
4. ทางไปรษณียท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
5. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
6. รองเรียนดวยตนเอง
7. ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน
1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอใชน้ําประปา (ป.01) (ป.02) (ป.03)
- แนบทาย-

2) แบบคําขอโอนสิทธิการใชน้ําประปาป.04
- แนบทาย-
3) แบบคํารองบริการน้ําประปา (ป.05)
-แนบทาย-
4) แบบฟอรมการกรอก (ป.01)(ป.02) (ป.03)
-แนบทาย-

19. หมายเหตุ
วันท่ีพิมพ 19/08/2558
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล

นาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -


