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ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค 
วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการใชน้ําประปา  และอัตราคาบริการ 

พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

 

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา   ๑๗   แหงพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค   

พ.ศ.  ๒๕๒๒  คณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค  วางขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค  วาดวยหลักเกณฑวิธีการ 

และเง่ือนไขในการใชน้ําประปา  และอัตราคาบริการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ  ต้ังแตวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๐  เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค   วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการ 

ใชน้ําประปา  และอัตราคาบริการ  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 

(๒) ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค   วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการ 

ใชน้ําประปา  และอัตราคาบริการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 

(๓) ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค   วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการ 

ใชน้ําประปา  และอัตราคาบริการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

(๔) ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค   วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการ 

ใชน้ําประปา  และอัตราคาบริการ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

(๕) ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค   วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการ 

ใชน้ําประปา  และอัตราคาบริการ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

(๖) ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค   วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการ 

ใชน้ําประปา  และอัตราคาบริการ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

(๗) ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค   วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการ 

ใชน้ําประปา  และอัตราคาบริการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือสัญญาใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  หรือที่กําหนดไว

แลวในขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
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ขอ ๔ ในขอบังคับนี้  “คาใชจายในการติดต้ังประปา”  หมายความวา  เงินหรือคาธรรมเนียม
อื่นใด  ที่  กปภ.  เรียกเก็บจากผูขอใชน้ําประปา  รวมทั้งคามาตรวัดน้ํา  คาทอและอุปกรณ  คาแรงงาน  
และคาดําเนินการการติดต้ังประปาจนแลวเสร็จ  แตไมรวมถึงคาใชจายในการวางทอภายในอาคาร 

ขอ ๕ การขอติดต้ังประปา 
ผูขอใชน้ําจะตองย่ืนคําขอใชน้ําตามแบบคําขอที่การประปากําหนด  ณ  สํานักงานประปา  

พรอมนําหลักฐานดังนี้ 
(๑) สําเนาบัตรประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ  หรือองคการของรัฐของผูขอ

ใชน้ําหรือผูรับมอบอํานาจ  (กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นย่ืนคําขอแทน) 
(๒) สําเนาทะเบียนบานที่ขอติดต้ังประปาพรอมสําเนาทะเบียนบานฉบับที่มีชื่อผูขอติดต้ัง

ประปาเปนเจาของบาน  ในกรณีที่ผูขอใชน้ําเปนผูอาศัยในบานหรือ  บานเชาตองใหเจาบานทําใบ 
มอบอํานาจมอบให  กปภ.  ไวเปนหลักฐาน 

(๓) กรณีผูขอติดต้ังประปาเปนหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  บานพักของทางราชการ  และ
รัฐวิสาหกิจ  สถานทูต  สถานกงสุล  วัด  และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาตาง ๆ  ที่ไดจดทะเบียน 
มีใบอนุญาตแลว  ตองใหหัวหนาสวนราชการ  องคการ  หรือผูมีอํานาจตาม  กฎหมาย  เปนผูลงนาม 
ในแบบคําขอติดต้ังประปา  และเปนคูสัญญาใชน้ําประปากับ  กปภ. 

(๔) กรณีผูขอติดต้ังประปาเปนบริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด   หางหุนสวนจํากัด   
หางหุนสวนสามัญ  ธนาคารพาณิชย  โรงเรียนเอกชน  และนิติบุคคลอื่น ๆ  ใหผูจัดการ  หรือเจาของผูมี
อํานาจตามกฎหมายเปนผูลงนามในแบบคําขอติดต้ังประปา  และเปนคูสัญญาใชน้ําประปากับ  กปภ. 

ในการดําเนินการขางตน  หากเจาของบาน  หัวหนาสวนราชการ  ผูจัดการ  หรือเจาของบริษัท  
หาง  ราน  ฯลฯ  ไมสามารถจะยื่นคําขอและ/หรือเปนคูสัญญาใชน้ําประปาดวยตนเอง  ใหทําหนังสือ
มอบอํานาจใหผูหนึ่งผูใดทําการแทนก็ได 

ขอ ๖ คาใชจายในการติดต้ังประปาใหเปนไปตามเอกสารแนบทายขอบังคับนี้ 
ขอ ๗ ใหเรียกเก็บคาประกันการใชน้ําประปา  ตามขนาดของมาตรวัดน้ําดังนี้ 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑/๒" คิดคาประกันมาตรละ ๔๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๓/๔" คิดคาประกันมาตรละ ๖๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑" คิดคาประกันมาตรละ ๑,๕๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑  ๑/๒" คิดคาประกันมาตรละ ๓,๐๐๐.- บาท 
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มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๒" คิดคาประกันมาตรละ ๔,๐๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๒  ๑/๒" คิดคาประกันมาตรละ ๔,๐๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๓" คิดคาประกันมาตรละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๔" คิดคาประกันมาตรละ ๑๕,๐๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๖" คิดคาประกันมาตรละ ๒๑,๐๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๘" คิดคาประกันมาตรละ ๓๐,๐๐๐.- บาท 
ขอ ๘ ใหยกเวนไมเรียกเก็บคาประกันการใชน้ําประปา  สําหรับสถานที่ราชการ  บานพัก

ของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ  สถานทูต  สถานกงสุล  วัด  และสถานที่ประกอบพิธีศาสนาตาง  ๆ   
ที่ไดจดทะเบียน  มีใบอนุญาตแลว 

ขอ ๙ คาซอมบาทวิถี  ถนน  ทอหรือรางระบายน้ํา  ในกรณีที่การติดต้ังประปา  จําเปนตอง
ขุดผานบาทวิถี  ถนน  ทอหรือรางระบายน้ํา  กปภ.  จะแสดงรายการและแผนผังใหผูขอใชน้ําประปา
นําไปติดตอขออนุญาตตอเทศบาล  สุขาภิบาล  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  แลวนําหลักฐานการอนุญาต
มอบให  กปภ.  เก็บไวเปนหลักฐาน  คาใชจายในการซอมผูขอใชน้ําประปาเปนผูจาย 

ขอ ๑๐ การติดต้ังประปาเพื่อการใชน้ําชั่วคราว 
ใหติดต้ังมาตรวัดน้ําไดขนาดไมเกิน  Ø  ๘"  และใหเรียกเก็บคาประกันการใชน้ําประปา 

ตามขนาดของมาตรวัดน้ํา  ดังนี้ 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑/๒" คิดคาประกันมาตรละ ๕,๐๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๓/๔" คิดคาประกันมาตรละ ๗,๐๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑" คิดคาประกันมาตรละ ๑๒,๕๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑  ๑/๒" คิดคาประกันมาตรละ ๓๐,๐๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด ต้ังแต  Ø  ๒"  ข้ึนไป คิดคาประกันมาตรละ ๕๐,๐๐๐.- บาท 
ขอ ๑๑ อัตราคาบริการทั่วไปใหเรียกเก็บจากผูใชน้ําเปนรายเดือน  ตามขนาดมาตรวัดน้ํา  

ดังนี้ 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑/๒" อัตราคาบริการ ๒๕.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๓/๔" อัตราคาบริการ ๔๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑" อัตราคาบริการ ๕๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑  ๑/๒" อัตราคาบริการ ๘๐.- บาท 
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มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๒" อัตราคาบริการ ๓๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๒  ๑/๒" อัตราคาบริการ ๔๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๓" อัตราคาบริการ ๔๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๔" อัตราคาบริการ ๕๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๖" อัตราคาบริการ ๙๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด ต้ังแต  Ø  ๘"  ข้ึนไป อัตราคาบริการ ๑,๑๐๐.- บาท 
ในเดือนใดไมมีน้ําประปาจายใหแกผูใชน้ํา  ใหผูวาการมีอํานาจสั่งงดเก็บคาบริการทั่วไป 

ในเดือนนั้นได 
ขอ ๑๒ อัตราคาน้ําประปากรณีมาตรวัดน้ําชํารุด 
ใหคิดถัวเฉลี่ยโดยนับจากเดือนกอนชํารุดยอนหลังไปสามเดือน  (เดือนที่ชํารุดไมนํามาคิด)   

ไดหนวยน้ําเทาใดใหนํามา  หารดวยสาม  จะเปนจํานวนหนวยน้ําถัวเฉลี่ยที่นํามาคิดคาน้ําในเดือน 
ที่มาตรวัดน้ําชํารุดและเดือนตอ ๆ  ไป 

ในกรณีที่มีการบันทึกขอมูลการใชน้ําในแตละชวงเวลาไวแลว  ใหคิดจํานวนน้ําถัวเฉลี่ย
ยอนหลังเจ็ดชวงเวลา  แลวหาคาเฉลี่ยการใชน้ําตอวัน  เปนจํานวนหนวยน้ําถัวเฉลี่ยเพื่อใชคิดคาน้ํา 
ในชวงเวลาที่มาตรวัดน้ําชํารุด 

ขอ ๑๓ ผูใชน้ําของดการใชน้ําประปาเปนการชั่วคราว  ใหผูใชน้ําย่ืนคํารองขอฝากมาตรวัดน้ํา
เพื่อเก็บรักษาไวที่สํานักงานประปา  ในการฝากมาตรวัดน้ําจะฝากตอเนื่องไดไมเกิน  ๒  คร้ัง  คร้ังละ 
ไม เกิน  ๑   ป  ผูใชน้ําจะตองชําระเงินคาน้ํ าในสวนที่ใชไปกอนการฝากมาตรวัดน้ําและชําระ
คาธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ําในปแรก  ตามขนาดมาตรวัดน้ําดังนี้ 

มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑/๒" คาธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ํา ๔๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๓/๔" คาธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ํา ๕๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑" คาธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ํา ๗๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑  ๑/๒" คาธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ํา ๑,๐๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๒" คาธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ํา ๒,๕๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๒  ๑/๒" คาธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ํา ๓,๐๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๓" คาธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ํา ๓,๕๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๔" คาธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ํา ๔,๕๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๖" คาธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ํา ๖,๕๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด ต้ังแต  Ø  ๘"  ข้ึนไป คาธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวัดน้ํา  ๘,๐๐๐.- บาท 
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เมื่อครบกําหนดเวลาหนึ่งป  ถาผูใชน้ํามีความประสงคจะฝากมาตรวัดน้ําไวกับ  กปภ.  ตอไปอีก 
ก็ใหย่ืนคํารองขอภายในเวลาสามสิบวัน  นับแตวันครบกําหนดและชําระคาธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ํา 
ในอัตราคาฝาก  ปละตามขนาดมาตร  ดังนี้ 

มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑/๒" คาธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ํา ๓๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๓/๔" คาธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ํา ๔๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑" คาธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ํา ๕๕๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑  ๑/๒" คาธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ํา ๘๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๒" คาธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ํา ๒,๑๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๒  ๑/๒" คาธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ํา ๒,๖๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๓" คาธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ํา ๒,๙๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๔" คาธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ํา ๓,๕๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๖" คาธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ํา ๕,๓๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด ต้ังแต  Ø  ๘"  ข้ึนไป คาธรรมเนียมฝากมาตรวัดน้ํา ๖,๕๐๐.- บาท 
การฝากมาตรวัดน้ํา  จะทําการฝากตอเนื่องไดไมเกิน  ๒  ป  หากเกินกําหนดใหถือวาสิทธิ 

การใชน้ําเปนอันระงับไป 
เมื่อผูใชน้ํามีความประสงคจะใชน้ําตอไปอีก  ใหย่ืนคํารองขอให  กปภ.  บรรจบมาตรวัดน้ํา 

ใหใหม  ผูใชน้ําจะตองชําระคาธรรมเนียม  คร้ังละตามขนาดมาตรดังนี้ 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑/๒" คาธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ํา ๑๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๓/๔" คาธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ํา ๑๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑" คาธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ํา ๑๕๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑  ๑/๒" คาธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ํา ๒๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๒" คาธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ํา ๔๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๒  ๑/๒" คาธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ํา ๔๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๓" คาธรรมเนยีมบรรจบมาตรวัดน้ํา ๖๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๔" คาธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ํา ๑,๐๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๖" คาธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ํา ๑,๒๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด ต้ังแต  Ø  ๘"  ข้ึนไป คาธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ํา ๑,๕๐๐.- บาท 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 

การบรรจบมาตรวัดน้ํา  ถาจําเปนตองใชทอและอุปกรณเพิ่มเติมใหคิดคาใชจายเพิ่มได  เทาที่  
เปนจริง 

ขอ ๑๔ ผูใชน้ําขอยายสถานที่ขอใชน้ําจากสถานที่เดิมไปติดต้ังยังสถานที่ใหม  หรือเปลี่ยน
จุดประสานทอจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  ใหคิดคาธรรมเนียมตาง ๆ  เชนเดียวกับการขอติดต้ังใหม  
ยกเวนไมคิดคามาตรวัดน้ําและคาประกันการใชน้ํา  โดยใหหักราคามาตรวัดน้ําออกจากคาใชจายในการ
ติดต้ังใหม 

ขอ ๑๕ ผูใชน้ําขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ําใหมีขนาดใหญข้ึน  หรือเล็กลงใหคิดคาธรรมเนียมตาง  ๆ  
เชนเดียวกับการขอติดต้ังใหม  โดย  กปภ.  จะคืนเงินคาประกันการใชน้ําที่ไดเรียกเก็บไวเดิมให 

ขอ ๑๖ กรณีผูขอใชน้ําไดชําระคาติดต้ังประปาไวแลว  และอยูระหวางการดําเนินการติดต้ัง
ของ  กปภ .   ตอมาผูขอใชน้ํามีความประสงคขอยกเลิกการติดต้ังประปาทั้งหมดหรือบางสวน   
ใหหักคาใชจายในการดําเนินการเปนอัตรารอยละ  ๒๐  ของสวนที่ยกเลิก 

ขอ ๑๗ กรณีที่  กปภ.  ไมสามารถติดต้ังประปาใหกับผูขอใชน้ําไดดวยเหตุใดก็ตาม  กปภ. 
จะคืนคาติดต้ังประปาที่ผูขอใชน้ําไดชําระไวทั้งหมด 

ขอ ๑๘ กรณีผูใชน้ําถูกงดจายน้ําประปา  ไมวากรณีใด  หากผูใชน้ําจะขอใชน้ําประปา 
ในอาคารนั้นอีก  ผูขอใชน้ําตองชําระคาน้ําประปาที่คางชําระทั้งหมดกอน  การติดต้ังมาตรวัดน้ํา  ใหคิด
คาธรรมเนียมถอด  ฝาก  และบรรจบมาตรวัดน้ํา  ตามขอ  ๑๓  แตทั้งนี้ตองไมเกิน  ๖  เดือนต้ังแตวันที่
ถูกงดการจายน้ําประปา  หากเกินกําหนดใหถือวาสิทธิการใชน้ําเปนอันระงับไป 

ขอ ๑๙ กรณีผูใชน้ําประปาสงสัยวามาตรวัดน้ําอาจวัดจํานวนน้ําคลาดเคลื่อน  ใหย่ืนคําขอ 
ให  กปภ.  ไปตรวจสอบ  เมื่อ  กปภ.  ตรวจสอบแลวหากพบวามีการคลาดเคลื่อน  กปภ.  จะดําเนินการ
ซอมหรือเปลี่ยนใหใหม  แตหากปรากฏวา  มาตรวัดน้ําอยูในสภาพใชการไดดี  ผูใชน้ําประปาจะตอง 
เสียคาตรวจสอบครั้งละตามขนาดมาตร  ดังนี้ 

มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑/๒" คาธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ๒๕๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๓/๔" คาธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ๒๕๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑" คาธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ๕๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑  ๑/๒ " คาธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ๘๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๒  " คาธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ๑,๖๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๒  ๑/๒" คาธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ๑,๖๐๐.- บาท 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๓" คาธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ๒,๔๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๔" คาธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ๔,๐๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๖" คาธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ๕,๔๐๐.- บาท 
มาตรวัดน้ําขนาด ต้ังแต  Ø  ๘"  ข้ึนไป คาธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ๗,๐๐๐.- บาท 
ขอ ๒๐ ใหผูวาการมีอํานาจเปลี่ยนแปลงอัตราที่กําหนดไวในขอ  ๑๐,  ๑๓  และ   ๑๙  

บางสวนหรือทั้งหมดตามความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจแลวรายงานใหคณะกรรมการ  กปภ.  ทราบ 
ขอ ๒๑ การดําเนินการใดที่อยูระหวางการดําเนินการยังไมแลวเสร็จในวันที่ขอบังคับนี้ 

ใชบังคับใหดําเนินการตอไปตามขอบังคับที่ใชอยู เดิมจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ  หรือจนกวา 
จะสามารถดําเนินการตามขอบังคับนี้ได 

ขอ ๒๒ ในการปฏิบัติการตามขอบังคับนี้  หากมีขอขัดแยงหรือปญหาใด ๆ  ใหผูวาการ 
เปนผูวินิจฉัยและสั่งการ 

ขอ ๒๓ ใหผูวาการออกคําส่ังหรือระเบียบวิธีปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ
วิธีการและเง่ือนไขในการใชน้ําประปาและอัตราคาบริการนี้ได 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
ปริญญา  นาคฉัตรีย 

ประธานกรรมการ  การประปาสวนภูมิภาค 



เอกสารแนบทายขอบังคับฯ 
 

ขอ รายการ 
ขนาดมาตรวัดน้ํา  

Ø  ๑/๒" Ø  ๓/๔" Ø ๑" Ø ๑
๑/๒" Ø  ๒ " Ø  ๒๑/๒" Ø ๓ " Ø ๔ " Ø ๖ " Ø ๘ "    

๑ ราคามาตรวัดน้ํา ๗๕๐ ๙๑๐ ๑,๖๗๐ ๔,๙๐๐ ๙,๓๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๓๒,๔๕๐ ๓๙,๐๐๐    

               
๒ คาติดตั้งเหมาจาย ๒,๕๐๐ ๓,๕๐๐ เหมาจายไมเกนิ ๑๐ เมตร  เฉพาะขนาด Ø  ๑/๒"  และ  Ø   

๓
/๔" เทานั้น  นอกนั้นใหคิดคาใชจายตามประมาณการ  

  
 

            
๓ ในสวนวางทอภายใน คิดคาทอ + อปุกรณ + วัสดุกอสราง  แลวเพิ่มอีกรอยละ ๑๐  รวมกับคาแรงและคาใชจายอืน่ ๆ  

               
๔ ในสวนวางทอภายนอก คิดคาทอ + อปุกรณ + วัสดุกอสราง  แลวเพิ่มอีกรอยละ ๑๐  รวมกับคาแรงงาน  คาขนสง  และคาใชจายอื่น ๆ  

๕ คาดําเนินการ ใช FACTOR  F (หรืออัตราอืน่ใดที่รัฐบาลกาํหนด) เปนตัวคูณกับผลรวมของ (ขอ ๒ + ขอ ๓ + ขอ ๔) โดยไมรวมคาตดิตั้งเหมาจาย  

๖ คาสํารวจ คิดในอัตรารอยละ ๒ ของ (ขอ ๒ + ขอ ๓ + ขอ ๔) โดยไมรวมคาติดตั้งเหมาจาย คาสํารวจต่ําสุด ๕๐ บาท และสูงสุดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  

  ขนาดทอที่จะประสาน (มม.) 

๗ คาธรรมเนียมประสานทอ Ø ๒๕ Ø ๔๐ Ø ๕๐ Ø ๖๕ Ø ๘๐ Ø ๑๐๐ Ø ๑๕๐ Ø ๒๐๐ Ø ๒๕๐ Ø ๓๐๐ Ø ๔๐๐ Ø ๕๐๐  

 ๑)ประสานโดยใชสามทาง ๕๐ ๕๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๖๐๐ ๑,๒๐๐ ๒,๔๐๐ ๔,๐๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๓๔,๐๐๐  

 ๒)ประสานโดยใชอุปกรณรัดทอ - - ๕๐ ๖๕ ๘๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐  

๘ คาใชจายทั้งหมด ผลรวมของ ขอ ๕ + ขอ ๖ + ขอ ๗  

  ขนาดมาตรวัดน้ํา 

  Ø ๑/๒" Ø  ๓/๔" Ø ๑" Ø ๑๑/๒" Ø  ๒ " Ø  ๒๑/๒" Ø ๓ " Ø ๔ " Ø ๖ " Ø ๘ " Ø ๑๐ " Ø ๑๒ "  

๙ คามัดจํา ๒๐๐ ๔๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ตั้งแต  Ø ๖ "  ขึ้นไปเก็บคามัดจํา ๒๐,๐๐๐ บาท  

  ในกรณีที่ไมติดตั้งมาตรวัดน้ําใหเรียกเก็บเงินคามัดจําเทากบัการติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด Ø ๔ "  

 หมายเหตุ : ๑)  คามัดจํา  ยกเวนไมเรียกเก็บจากผูขอใชน้ําที่เปนสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ และรฐัวิสาหกิจ  และหากผูขอใชน้ําไมชาํระเงินคาติดตั้งใหริบเงินมัดจํา 

๒) คาสํารวจและคาธรรมเนียมประสานทอ  ยกเวนใหกับผูขอใชน้ําที่ติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด Ø  ๑/๒" และ  Ø  ๓/๔"  ที่มีเฉพาะสวนเหมาจาย ๑๐ เมตรเทานั้น 

๓) คาธรรมเนียมประสานทอใหคิดตามขนาดของทอเมน/เมนรองที่จะประสาน 

๔) คาใชจายอื่น ๆ  หมายถึง  คาใชจายซึ่งไมไดระบุไวในเอกสารทายขอบังคับ 

 

 


