
๑๕๓ 
 

ข้อบังคับการประปาส่วนภมูภิาค 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วธีิการและเงื#อนไขในการใช้นํ !าประปา และอัตราค่าบริการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
----------------- 

 

  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๗แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการการประปาสว่นภมิูภาค วางข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี " 
  ข้อ ๑ข้อบงัคบันี "เรียกวา่ “ข้อบงัคบัการประปาส่วนภมิูภาค ว่าด้วยหลกัเกณฑ์วิธีการ
และเงื$อนไขในการใช้นํ "าประปา และอตัราคา่บริการ พ.ศ.๒๕๔๐” 
  ข้อ ๒ข้อบงัคบันี "ให้ใช้บงัคบัตั "งแตว่นัที$ ๒๘เมษายน ๒๕๔๐เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ให้ยกเลิก 
   (๑) ข้อบงัคบัการประปาสว่นภมิูภาค วา่ด้วยหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื$อนไขใน
การใช้นํ "าประปา และอตัราคา่บริการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
   (๒) ข้อบงัคบัการประปาสว่นภมิูภาค วา่ด้วยหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื$อนไขใน
การใช้นํ "าประปา และอตัราคา่บริการ (ฉบบัที$ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
   (๓) ข้อบงัคบัการประปาสว่นภมิูภาค วา่ด้วยหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื$อนไขใน
การใช้นํ "าประปา และอตัราคา่บริการ (ฉบบัที$ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
   (๔) ข้อบงัคบัการประปาสว่นภมิูภาค วา่ด้วยหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื$อนไขใน
การใช้นํ "าประปา และอตัราคา่บริการ (ฉบบัที$ ๔) พ.ศ.๒๕๒๗ 
   (๕) ข้อบงัคบัการประปาสว่นภมิูภาค วา่ด้วยหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื$อนไขใน
การใช้นํ "าประปา และอตัราคา่บริการ (ฉบบัที$ ๕) พ.ศ.๒๕๒๙ 
   (๖) ข้อบงัคบัการประปาสว่นภมิูภาค วา่ด้วยหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื$อนไขใน
การใช้นํ "าประปา และอตัราคา่บริการ (ฉบบัที$ ๖) พ.ศ.๒๕๓๗ 
   (๗) ข้อบงัคบัการประปาสว่นภมิูภาค วา่ด้วยหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื$อนไขใน
การใช้นํ "าประปา และอตัราคา่บริการ (ฉบบัที$ ๗) พ.ศ.๒๕๓๘ 
  บรรดาข้อบงัคบั ระเบียบ คําสั$ง หรือสญัญาใดที$ขดัแย้งหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี " หรือที$
กําหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันี " ให้ใช้ข้อบงัคบันี "แทน 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

  ข้อ ๔ในข้อบังคับนี " “ค่าใช้จ่ายในการติดตั "งประปา” หมายความว่า เงินหรือ
คา่ธรรมเนียมอื$นใดที$ กปภ. เรียกเก็บจากผู้ขอใช้นํ "าประปา รวมทั "งค่ามาตรวดันํ "า ค่าท่อและอปุกรณ์ 
ค่าแรงงาน และค่าดําเนินการการติดตั "งประปาจนแล้วเสร็จ แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการวางท่อ
ภายในอาคาร 
  ๑ข้อ ๕ การขอติดตั "งประปา ผู้ ขอใช้นํ "าจะต้องยื$นคําขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการ         
ที$ผู้วา่การกําหนด 
  ๒ข้อ ๖คา่ใช้จ่ายในการติดตั "งประปาให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบงัคบันี " 

๓ให้ผู้ ว่าการมีอํานาจในการพิจารณาลดค่าติดตั "งประปาให้แก่ผู้ ใช้นํ "ารายใหม่ได้    
ตามความจําเป็นและเหมาะสมโดยคํานงึถงึสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั "นเป็นระยะๆ สําหรับสํานกังาน
ประปาบางแห่ง หรือทกุสํานกังานพร้อมกนัได้ และเมื$อดําเนินการแล้วเสร็จให้รายงานคณะกรรมการ 
กปภ. ทราบ 
  ๔ข้อ ๗ ให้เรียกเก็บเงินคา่ประกนัการใช้นํ "าประปา คิดตามขนาดมาตรวดันํ "า ดงันี " 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑/๒ " คิดคา่ประกนัมาตรละ ๕๐๐.-   บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๓/๔ " คิดคา่ประกนัมาตรละ ๑,๐๐๐.-  บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑ " คิดคา่ประกนัมาตรละ ๑,๕๐๐.-  บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑๑/๒" คิดคา่ประกนัมาตรละ ๓,๐๐๐.-  บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๒ " คิดคา่ประกนัมาตรละ ๔,๐๐๐.-  บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๒ ๑/๒" คิดคา่ประกนัมาตรละ ๔,๐๐๐.-  บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๓ " คิดคา่ประกนัมาตรละ  ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๔ " คิดคา่ประกนัมาตรละ   ๑๕,๐๐๐.-   บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๖ " คิดคา่ประกนัมาตรละ ๒๑,๐๐๐.-   บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๘ " คิดคา่ประกนัมาตรละ   ๓๐,๐๐๐.-    บาท 

  การใช้หลกัประกนัเป็นอย่างอื$นแทนเงินสด ให้กระทําได้โดยคําสั$งผู้วา่การ 

 

 

                                                   
  ๑แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๕  ข้อ  ๓  ลงวนัที$  ๓๐  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
  ๒แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๖  ข้อ  ๓  ลงวนัที$  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
  ๓เพิ$มเติมโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๗  ข้อ  ๓  ลงวนัที$  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  ๔แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๖  ข้อ  ๔  ลงวนัที$  ๒๘กนัยายน พ.ศ.  ๒๕๔๙ 



๑๕๕ 
 

  ข้อ ๘ให้ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าประกันการใช้นํ "าประปา สําหรับสถานที$ราชการ 
บ้านพกัของทางราชการและรัฐวิสาหกิจสถานทตูสถานกงสลุวดั และสถานที$ประกอบพิธีศาสนาตา่งๆ 
ที$ได้จดทะเบียนมีใบอนญุาตแล้ว 
  ข้อ ๙ค่าซ่อมบาทวิถี ถนน ท่อหรือรางระบายนํ "า ในกรณีที$การติดตั "งประปา 
จําเป็นต้องขุดผ่านบาทวิถี ถนน ท่อหรือรางระบายนํ "า กปภ. จะแสดงรายการและแผนผัง                
ให้ผู้ ขอใช้นํ "าประปานําไปติดต่อขออนุญาตต่อเทศบาล สุขาภิบาล หรือหน่วยงานที$เกี$ยวข้อง          
แล้วนําหลกัฐานการอนญุาตมอบให้ กปภ.เก็บไว้เป็นหลกัฐาน คา่ใช้จ่ายในการซ่อมผู้ขอใช้นํ "าประปา
เป็นผู้ จ่าย 
  ข้อ ๑๐การติดตั "งประปาเพื$อการใช้นํ "าชั$วคราว 
  ให้ติดตั "งมาตรวดันํ "าได้ขนาดไม่เกิน Ø ๘ " และให้เรียกเก็บค่าประกันการใช้
นํ "าประปาตามขนาดของมาตรวดันํ "า ดงันี " 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑/๒ "  คิดคา่ประกนัมาตรละ ๕,๐๐๐.- บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๓/๔"  คิดคา่ประกนัมาตรละ ๗,๐๐๐.- บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑ "  คิดคา่ประกนัมาตรละ ๑๒,๕๐๐.- บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑ ๑/๒"  คิดคา่ประกนัมาตรละ ๓๐,๐๐๐.- บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  ตั "งแต ่Ø ๒" ขึ "นไป คิดคา่ประกนัมาตรละ ๕๐,๐๐๐.- บาท 
  ๕ข้อ ๑๑อัตราค่าบริการทั$วไปให้เรียกเก็บจากผู้ ใช้นํ "าเป็นรายเดือน ตามขนาด      
มาตรวดันํ "า ดงันี " 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑/๒ "  อตัราคา่บริการ  ๓๐.-  บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๓/๔ "  อตัราคา่บริการ      ๕๐.-  บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑ "  อตัราคา่บริการ  ๖๐.-  บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑ ๑/๒ "  อตัราคา่บริการ  ๙๐.-  บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๒ "  อตัราคา่บริการ  ๓๕๐.-  บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๒๑/๒ "  อตัราคา่บริการ  ๔๕๐.-  บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๓ "  อตัราคา่บริการ  ๔๕๐.-  บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๔ "  อตัราคา่บริการ  ๕๕๐.-  บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๖ "  อตัราคา่บริการ  ๙๕๐.-  บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  ตั "งแต ่ Ø ๘ " ขึ "นไป อตัราคา่บริการ  ๑,๒๐๐.- บาท 

                                                   

  
๕แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓  ข้อ  ๓  ลงวนัที$  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 



๑๕๖ 
 

  ในเดือนใดไม่ มี นํ "าประปาจ่ายให้แก่ผู้ ใ ช้ นํ "า  ให้ผู้ ว่าการมีอํานาจสั$งงดเก็บ        
คา่บริการทั$วไป ในเดือนนั "นได้ 
  ๖ข้อ ๑๒อตัราคา่นํ "าประปากรณีมาตรวดันํ "าชํารุด 
  ให้คิดถัวเฉลี$ยโดยนับจากเดือนก่อนชํารุดย้อนหลังไปสามเดือน (เดือนที$ชํารุด          
ไม่นํามาคิด) ได้หน่วยนํ "าเท่าใดให้นํามาหารด้วยสาม เป็นจํานวนหน่วยนํ "าถัวเฉลี$ยที$นํามาคิด         
คา่นํ "าในเดือน ที$มาตรวดันํ "าชํารุดและเดือนตอ่ๆ ไป 
  ในกรณีที$มีการบันทึกข้อมูลการใช้นํ "าในแต่ละช่วงเวลาไว้แล้ว ให้คิดจํานวนนํ "า         
ถัวเฉลี$ยย้อนหลังเจ็ดช่วงเวลา แล้วหาค่าเฉลี$ยการใช้นํ "าต่อวัน เป็นจํานวนหน่วยนํ "าถัวเฉลี$ย           
เพื$อนํามาคิดคา่นํ "าในช่วงเวลาที$มาตรวดันํ "าชํารุด 
  การถวัเฉลี$ยนอกเหนือจากวิธีดงักลา่วข้างต้นให้ขออนมุติัผู้วา่การ 
  ข้อ ๑๓ผู้ ใช้นํ "าของดการใช้นํ "าประปาเป็นการชั$วคราว ให้ผู้ ใช้นํ "ายื$นคําร้องขอฝาก
มาตรวดันํ "าเพื$อเก็บรักษาไว้ที$สํานกังานประปา ในการฝากมาตรวดันํ "าจะฝากต่อเนื$องได้ไม่เกิน๒ครั "ง 
ครั "งละไม่เกิน ๑ปีผู้ ใช้นํ "าจะต้องชําระเงินค่านํ "าในส่วนที$ใช้ไปก่อนการฝากมาตรวัดนํ "าและชําระ
คา่ธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวดันํ "าในปีแรก ตามขนาดมาตรวดันํ "าดงันี " 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑/๒ " คา่ธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวดันํ "า ๔๐๐.- บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๓/๔ " คา่ธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวดันํ "า ๕๐๐.- บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑ "  คา่ธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวดันํ "า ๗๐๐.- บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด Ø ๑๑/๒ " คา่ธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวดันํ "า   ๑,๐๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด Ø ๒ "  คา่ธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวดันํ "า  ๒,๕๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด Ø ๒๑/๒ " คา่ธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวดันํ "า  ๓,๐๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๓ "  คา่ธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวดันํ "า  ๓,๕๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๔ "  คา่ธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวดันํ "า  ๔,๕๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๖ "  คา่ธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวดันํ "า  ๖,๕๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาดตั "งแตØ่ ๘ " ขึ "นไปคา่ธรรมเนียมถอดและฝากมาตรวดันํ "า ๘,๐๐๐.-บาท 

  เมื$อครบกําหนดเวลาหนึ$งปี ถ้าผู้ ใช้นํ "ามีความประสงค์จะฝากมาตรวดันํ "าไว้กบั กปภ.
ต่อไปอีกก็ให้ยื$นคําร้องขอภายในเวลาสามสิบวนั นับแต่วนัครบกําหนดและชําระค่าธรรมเนียมฝาก
มาตรวดันํ "าในอตัราคา่ฝากปีละตามขนาดมาตร ดงันี " 

 

                                                   

  
๖แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๔  ข้อ  ๔  ลงวนัที$  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 



๑๕๗ 
 

  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑/๒ " คา่ธรรมเนียมฝากมาตรวดันํ "า  ๓๐๐.- บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๓/๔ " คา่ธรรมเนียมฝากมาตรวดันํ "า   ๔๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑ " คา่ธรรมเนียมฝากมาตรวดันํ "า  ๕๕๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑ ๑/๒ " คา่ธรรมเนียมฝากมาตรวดันํ "า   ๘๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๒ " คา่ธรรมเนียมฝากมาตรวดันํ "า  ๒,๑๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๒ ๑/๒ " คา่ธรรมเนียมฝากมาตรวดันํ "า  ๒,๖๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๓ " คา่ธรรมเนียมฝากมาตรวดันํ "า  ๒,๙๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๔ " คา่ธรรมเนียมฝากมาตรวดันํ "า  ๓,๕๐๐.- บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๖ " คา่ธรรมเนียมฝากมาตรวดันํ "า  ๕,๓๐๐.- บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด ตั "งแตØ่ ๘ " ขึ "นไปคา่ธรรมเนียมฝากมาตรวดันํ "า ๖,๕๐๐.- บาท 

  การฝากมาตรวดันํ "า จะทําการฝากต่อเนื$องได้ไม่เกิน ๒ ปี หากเกินกําหนดให้ถือว่า
สิทธิการใช้นํ "าเป็นอนัระงบัไป 
  เ มื$ อผู้ ใ ช้ นํ "า มี ความประสง ค์จะใ ช้ นํ "าต่อ ไปอีก  ใ ห้ ยื$ น คํา ร้องขอใ ห้  กปภ.                
บรรจบมาตรวดันํ "าให้ใหม่ ผู้ ใช้นํ "าจะต้องชําระคา่ธรรมเนียม ครั "งละตามขนาดมาตรดงันี " 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑/๒ " คา่ธรรมเนียมบรรจบมาตรวดันํ "า ๑๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๓/๔ " คา่ธรรมเนียมบรรจบมาตรวดันํ "า ๑๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑ " คา่ธรรมเนียมบรรจบมาตรวดันํ "า ๑๕๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑ ๑/๒ " คา่ธรรมเนียมบรรจบมาตรวดันํ "า ๒๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๒ " คา่ธรรมเนียมบรรจบมาตรวดันํ "า ๔๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๒ ๑/๒ " คา่ธรรมเนียมบรรจบมาตรวดันํ "า ๔๐๐.- บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๓ " คา่ธรรมเนียมบรรจบมาตรวดันํ "า ๖๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๔ " คา่ธรรมเนียมบรรจบมาตรวดันํ "า        ๑,๐๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๖ " คา่ธรรมเนียมบรรจบมาตรวดันํ "า        ๑,๒๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาดตั "งแตØ่ ๘ " ขึ "นไปคา่ธรรมเนียมบรรจบมาตรวดันํ "า   ๑,๕๐๐.-บาท 

  การบรรจบมาตรวดันํ "า ถ้าจําเป็นต้องใช้ท่อและอปุกรณ์เพิ$มเติมให้คิดค่าใช้จ่ายเพิ$ม
ได้เท่าที$เป็นจริง 
 
 
 



๑๕๘ 
 

  ข้อ ๑๔ ผู้ ใช้นํ "าขอย้ายสถานที$ขอใช้นํ "าจากสถานที$เดิมไปติดตั "งยังสถานที$ใหม่       
หรือเปลี$ยนจดุประสานท่อจากจดุหนึ$งไปยงัอีกจดุหนึ$ง ให้คิดค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่นเดียวกบัการขอ    
ติดตั "งใหม่ ยกเว้นไม่คิดค่ามาตรวดันํ "าและค่าประกนัการใช้นํ "า โดยให้หักราคามาตรวดันํ "าออกจาก
คา่ใช้จ่ายในการติดตั "งใหม่ 
  ข้อ ๑๕  ผู้ ใ ช้ นํ "าขอเปลี$ยนมาตรวัดนํ "าให้มีขนาดใหญ่ขึ "น  หรือเล็กลงให้คิด
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ เช่นเดียวกบัการขอติดตั "งใหม่ โดย กปภ. จะคืนเงินค่าประกนัการใช้นํ "าที$ได้เรียก
เก็บไว้เดิมให้ 
  ข้อ ๑๖ กรณีผู้ขอใช้นํ "าได้ชําระคา่ติดตั "งประปาไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการดําเนินการ
ติดตั "งของ กปภ. ต่อมาผู้ ขอใช้นํ "ามีความประสงค์ขอยกเลิกการติดตั "งประปาทั "งหมดหรือบางส่วน     
ให้หกัคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการเป็นอตัราร้อยละ ๒๐ ของสว่นที$ยกเลิก 
  ข้อ ๑๗ กรณีที$ กปภ. ไม่สามารถติดตั "งประปาให้กับผู้ ขอใช้นํ "าได้ด้วยเหตใุดก็ตาม 
กปภ.จะคืนคา่ติดตั "งประปาที$ผู้ขอใช้นํ "าได้ชําระไว้ทั "งหมด 
  ข้อ ๑๘ กรณีผู้ ใช้นํ "าถกูงดจ่ายนํ "าประปา ไม่วา่กรณีใด หากผู้ใช้นํ "าจะขอใช้นํ "าประปา
ในอาคารนั "นอีก ผู้ ขอใช้นํ "าต้องชําระค่านํ "าประปาที$ค้างชําระทั "งหมดก่อน การติดตั "งมาตรวัดนํ "า        
ให้คิดค่าธรรมเนียมถอด  ฝาก  และบรรจบมาตรวัดนํ "า ตามข้อ ๑๓ แต่ทั "งนี "ต้องไม่เกิน ๖ เดือน     
ตั "งแตว่นัที$ถกูงดการจ่ายนํ "าประปา หากเกินกําหนดให้ถือวา่สิทธิการใช้นํ "าเป็นอนัระงบัไป 
  ข้อ ๑๙ กรณีผู้ ใช้นํ "าประปาสงสยัวา่มาตรวดันํ "าอาจวดัจํานวนนํ "าคลาดเคลื$อน ให้ยื$น
คําขอให้ กปภ. ไปตรวจสอบ เมื$อ กปภ. ตรวจสอบแล้วหากพบว่ามีการคลาดเคลื$อน กปภ.              
จะดําเนินการซ่อมหรือเปลี$ยนให้ใหม่ แต่หากปรากฏว่า มาตรวัดนํ "าอยู่ในสภาพใช้การได้ดี             
ผู้ ใช้นํ "าประปาจะต้องเสียคา่ตรวจสอบครั "งละตามขนาดมาตร ดงันี " 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑/๒ " คา่ธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวดันํ "า ๒๕๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๓/๔ " คา่ธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวดันํ "า  ๒๕๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑ " คา่ธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวดันํ "า ๕๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๑ ๑/๒ " คา่ธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวดันํ "า ๘๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๒ " คา่ธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวดันํ "า    ๑,๖๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๒๑/๒ " คา่ธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวดันํ "า    ๑,๖๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๓ " คา่ธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวดันํ "า    ๒,๔๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๔ " คา่ธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวดันํ "า    ๔,๐๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาด  Ø ๖ " คา่ธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวดันํ "า    ๕,๔๐๐.-บาท 
  มาตรวดันํ "าขนาดตั "งแตØ่ ๘"ขึ "นไปคา่ธรรมเนียมตรวจสอบมาตรวดันํ "า  ๗,๐๐๐-บาท 



๑๕๙ 
 

  ๗ข้อ ๒๐ ให้ผู้วา่การมีอํานาจเปลี$ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียม ที$กําหนดไว้ในข้อ ๑๐, 
๑๓, ๑๘ และ ๑๙ บางส่วนหรือทั "งหมดตามความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ แล้วรายงานให้
คณะกรรมการ กปภ. ทราบ 
  ข้อ ๒๑ การดําเนินการใดที$อยู่ระหวา่งการดําเนินการยงัไม่แล้วเสร็จในวนัที$ข้อบงัคบั
นี "ใช้บงัคบัให้ดําเนินการต่อไปตามข้อบงัคบัที$ใช้อยู่เดิมจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ หรือจนกว่า   
จะสามารถดําเนินการตามข้อบงัคบันี "ได้ 
  ข้อ ๒๒  ในการปฏิบัติการตามข้อบังคับนี " หากมี ข้อขัดแย้งหรือปัญหาใดๆ                
ให้ผู้วา่การเป็นผู้ วินิจฉยัและสั$งการ 
  ข้อ ๒๓ ให้ผู้ ว่าการออกคําสั$งหรือระเบียบวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ       
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื$อนไขในการใช้นํ "าประปาและอตัราคา่บริการนี "ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที$  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 
ปริญญา  นาคฉตัรีย์ 

(นายปริญญา  นาคฉตัรีย์) 
ประธานกรรมการการประปาสว่นภมิูภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
  

๗แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๗  ข้อ  ๔  ลงวนัที$  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 



๑๖๐ 
 

 
 
 

(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$๖  ข้อ ๓ ลงวนัที$  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 
 
 

(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๖  ข้อ  ๓  ลงวนัที$  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙) 
 
 
 
 
 

 



๑๖๒ 
 

 
 
(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$ ๖  ข้อ  ๓  ลงวนัที$  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙) 
 
 

 

 




