๑๓๑
ระเบียบการประปาส่ วนภูมภิ าค
ว่ าด้ วยการติดตัง: วางท่ อประปาให้ แก่ ผ้ ูขอใช้ นํา:
พ.ศ. ๒๕๔๐
-------------โดยที& เ ป็ นการสมควรปรั บปรุ งระเบียบการประปาส่ว นภูมิ ภาค ว่า ด้ วยการติดตังA
วางท่อประปาให้ แก่ผ้ ขู อใช้ นํ Aา พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้ เหมาะสมยิ&งขึ Aน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้ อ ๒๓ แห่งข้ อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้ วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื&อนไข
การใช้ นํ Aาประปา และอัตราค่าบริ การ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้วา่ การจึงออกระเบียบไว้ ดงั ต่อไปนี A
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี เA รี ย กว่ า “ระเบี ย บการประปาส่ ว นภูมิ ภ าค ว่ า ด้ ว ยการติ ด ตังA
วางท่อประปาให้ แก่ผ้ ขู อใช้ นํ Aา พ.ศ. ๒๕๔๐”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี Aให้ ใช้ บงั คับตังแต่
A วนั ที& ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิกระเบี ยบการประปาส่วนภูมิ ภ าคว่าด้ วยการติดตังA วางท่อประปา
ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ นํ Aา พ.ศ. ๒๕๓๖
บรรดาระเบียบ คําสัง& หรื อบันทึกสัง& การใดที&ขดั หรื อแย้ งกับระเบียบนี Aหรื อที&ได้ กําหนด
ไว้ แล้ วในระเบียบนี Aให้ ใช้ ระเบียบนี Aแทน
ข้ อ ๔ กรณี ผ้ ู ขอใช้ นํ าA ยื& น คํ า ขอติ ด ตังA วางท่ อ ประปา พร้ อมติ ด ตั งA มาตรวัด นํ าA
ให้ ดําเนินการดังนี A
(๑) ค่าใช้ จ่ายในการติดตังวางท่
A
อประปา วงเงินไม่เกินอํานาจในการสัง& ซื Aอ สัง& จ้ าง
ของผู้จดั การประปา ให้ ปฏิบตั ิดงั นี A
ก. เมื& อ ผู้ข อใช้ นํ าA ยื& น คํ า ขอ ให้ สํ า นัก งานประปาเรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า มัด จํ า
ในการติดตังวางท่
A
อประปา พร้ อมกับออกใบเสร็ จรับเงินค่าต่อท่อ (บง.๕๗.) แล้ วดําเนินการสํารวจ
จัดทําแบบแปลนแผนผังหรื อพิมพ์ เขียว จัดทําประมาณการค่าใช้ จ่าย และแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ นําA ทราบ
เพื&อนําเงินมาชํ าระภายในกําหนด ๖๐ วัน หากครบกํ าหนดผู้ขอใช้ นําA ไม่นําเงินมาชํ าระค่าติดตังA
ประปาให้ ริบเงินมัดจํา
กรณีที&สํานักงานประปาไม่สามารถจัดทําแบบแปลน แผนผังหรื อพิมพ์เขียว
ได้ เมื&อทําการสํารวจแล้ ว ส่งให้ สํานักงานประปาเขตดําเนินการ

๑๓๒
ข. เมื& อผู้ขอใช้ นําA นํ าเงินมาชํ าระ ให้ สํานักงานประปาออกใบเสร็ จรั บเงิน
ค่าต่อท่อ (บง.๕๗) ในส่วนที&รับชําระเพิ&มจากเงินมัดจํา และออกใบเสร็ จรับเงินค่าประกันการใช้ นําA
(บง.๓) ให้ สํานักงานประปาเป็ นผู้ดําเนินการเพื&อติดตังวางท่
A
อประปาให้ ผ้ ขู อใช้ นํ Aาตามวงเงินที&ได้ รับ
มอบอํานาจ
(๒) ค่าใช้ จ่ายในการติดตังA วางท่อ วงเงินเกินอํานาจการสั&งซือA หรื อสั&งจ้ างของ
ผู้จัดการประปา แต่ไม่เกินอํานาจการสัง& ซื Aอสั&งจ้ างของผู้อํานวยการสํานักงานประปาเขตให้ ปฏิบัติ
ดังนี A
ก. เมื& อ ผู้ข อให้ นํ าA ยื& น คํ า ขอแล้ ว ให้ สํ า นัก งานประปาเรี ย กเก็ บ เงิ น มัด จํ า
ในการติดตังวางท่
A
อประปา พร้ อมกับออกใบเสร็ จรับเงินค่าต่อท่อ (บง.๕๗) แล้ วดําเนินการสํารวจ
จัดทําแผนผังสังเขปและประมาณการเบื Aองต้ น นําเสนอสํานักงานประปาเขต เป็ นผู้พิจารณา
ข. ให้ สํานักงานประปาเขต พิ จารณาดําเนินการสํารวจจัดทํ าแบบแปลน
และพิมพ์ เขียว ทําประมาณการค่าใช้ จ่ายดําเนินการแล้ วแจ้ งค่าใช้ จ่ายให้ ผ้ ูขอใช้ นําA ทราบโดยตรง
โดยให้ ผู้ขอใช้ นํ Aาไปติดต่อเพื&อชําระเงินที&สํานักงานประปาภายในกําหนด พร้ อมให้ ส่งสําเนาหนังสือ
แจ้ งผู้ขอใช้ นําA รายละเอียดประมาณการค่าใช้ จ่าย และแบบแปลนให้ สํานักงานประปาทราบด้ วย
เมื&อผู้ขอใช้ นํ Aาชําระเงินให้ สํานักงานประปาออกใบเสร็ จรับเงินค่าต่อท่อ (บง.๕๗) ในส่วนที&รับชําระ
เพิ&มและใบเสร็ จรับเงินค่าประกันการใช้ นํ Aา (บง.๓) สํานักงานประปาต้ องส่งเงินมัดจําและเงินส่วนที&
รั บเพิ& มให้ สํานักงานประปาเขต โดยตัlวแลกเงินหรื อเช็คที& ธนาคารรั บรองหรื อธนาณัติ (กรณี ไม่มี
ธนาคาร) แล้ ว แต่ก รณี โดยระบุชื&อผู้รั บ “สํา นักงานประปาเขต” ให้ สํานักงานประปาเขตเป็ น
ผู้ดําเนินการ เพื&อติดตังวางท่
A
อประปาให้ แก่ผ้ ขู อใช้ นํ Aา ตามอํานาจที&ได้ รับมอบต่อไป
(๓) ค่าใช้ จ่ายในการติดตังวางท่
A
อประปา วงเงินเกินอํานาจการสัง& ซื Aอสัง& จ้ างของ
ผู้อํานวยการสํานักงานประปาเขต ให้ ปฏิบตั ิดงั นี A
ก.เมื&อผู้ขอใช้ นํ Aายื&นคําขอแล้ ว ให้ สํานักงานประปาดําเนินการเช่นเดียวกับ (๒)
ก.
๑
ข. ให้ สํานักงานประปาเขตพิจารณาดําเนินการสํารวจ จัดทําแบบแปลนและ
พิ ม พ์ เ ขียว ทํ าประมาณการค่าใช้ จ่ายแล้ วนํ าเสนอรองผู้ว่าการภาค เพื& อพิ จารณาแจ้ งค่าใช้ จ่า ย
แก่ผ้ ูใช้ นําA โดยตรง เพื&อให้ ผ้ ูขอใช้ นําA ไปชําระเงินที&สํานักงานประปาภายในกําหนด และให้ ส่งสําเนา
หนังสือแจ้ งผู้ขอใช้ นํ Aา พร้ อมรายละเอียดประมาณการค่าใช้ จ่าย และแบบแปลนให้ สํานักงานประปา

๑

แก้ ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที& ๒ ข้ อ ๓ ลงวันที& ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๓๓
และสํานักงานประปาเขตทราบ เมื&อผู้ขอใช้ นํ Aาชําระเงินให้ สํานักงานประปาออกใบเสร็ จรับเงินค่าต่อ
ท่อ (บง.๕๗) แล้ วให้ นําส่งเงินค่ามัดจํา และค่าติดตังวางท่
A
อที&รับเพิ&มให้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยตัวl
เงินหรื อธนาณัติ (กรณี ไม่มีธนาคาร) โดยระบุชื&อผู้รั บ “การประปาส่วนภูมิ ภาค” แล้ วนําเสนอ
รองผู้วา่ การภาค พิจารณาดําเนินการตามอํานาจที&ได้ รับมอบ
ค. ให้ สํานักงานประปาเป็ นผู้รับชําระเงินค่าประกันการใช้ นํ Aา (บง.๓)
(๔) เงินประกันการใช้ นํ Aาซึง& สํานักงานประปาได้ รับชําระตามข้ อ ๔ (๓) ค. ให้ นําฝาก
ธนาคารในวันที&รับชําระเงินหรื ออย่างช้ าในวันทําการถัดไป เพื&อโอนเข้ าบัญชีเงินประกันการใช้ นําA
ให้ ฝ่ ายบั ญ ชี แ ละการเงิ น รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า บัญ ชี แ ละลงทะเบี ย นเงิ น ประกั น การใช้ นํ าA
เพื& อ เป็ นหลั ก ฐาน ในการคื น เงิ น ประกั น การใช้ นํ าA และให้ สํ า นั ก งานประปาจั ด ทํ า ทะเบี ย น
เงินประกันการใช้ นําA ไว้ ที&สํานักงานประปากับให้ ส่งสําเนาทะเบียนเงินประกันการใช้ นําA แนบไปกับ
รายงานรายได้ คา่ นํ Aาและการรับเงินประจําเดือนด้ วย
(๕) การดําเนินการตามข้ อ ๔ (๑) (๒) และ (๓) จะต้ องดําเนินการดังนี A
ก. การเรี ยกเก็บเงินค่ามัดจํ าและการประมาณการให้ คิดตามเอกสารท้ าย
ข้ อบังคับ กปภ. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื&อนไขในการใช้ นําA ประปา และอัตราค่าบริ การ
พ.ศ. ๒๕๔๐ (ยกเว้ นการคิดค่าภาษี ซึง& รวมอยู่ใน Factor F แล้ ว)
ข.
การประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ระบุ ง านแต่ ล ะส่ ว นให้ ชั ด เจน คื อ
ส่วนที&ไม่เกิน ๑๐ เมตร ที&เกิน ๑๐ เมตร และส่วนท่อภายใน (ถ้ ามี)
ค. ผู้ใช้ นําA คนเดียว แต่ยื&นคําขอติดตังA หลายมาตรวัดนําA (หลายบ้ านเลขที& )
ให้ คิดค่ามัดจําสําหรับมาตรวัดนํ Aาทุกเครื& องตามขนาดที&กําหนดไว้
ข้ อ ๕ กรณีผ้ ูขอใช้ นําA ขอให้ ติดตังวางท่
A
อประปา โดยผู้ขอใช้ นํ Aาเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่าย
เองทังA หมด แต่ไม่ติดตังมาตราวั
A
ดนําA ให้ อนุโลมเรี ยกเก็บเงินมัดจําในการติดตังและวางท่
A
อประปา
ตามที& กํ า หนดไว้ ใ นเอกสารแนบท้ า ยข้ อ บัง คับ กปภ. ว่ า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื& อ นไข
ในการใช้ นํ Aาประปา และอัตราค่าบริ การ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในราคาเท่ากับการติดตังมาตรวั
A
ดนํ Aาขนาด Ø
๔” และดําเนินการในส่วนอื&นๆ เช่นเดียวกับที&กําหนดในข้ อ ๔ ยกเว้ นการเรี ยกเก็บเงินประกันการใช้
นํ Aาจะเรี ยกเก็บต่อเมื&อมีการขอติดตังมาตรวั
A
ดนํ Aา
ข้ อ ๖ การแจ้ งค่าใช้ จ่ายหรื อการรับชําระเงินค่าติดตังวางท่
A
อประปา ตามประมาณ
การในข้ อ ๔ และข้ อ ๕ หากผู้ขอใช้ นําA เป็ นส่วนราชการ รั ฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ มีความ
ประสงค์จะชําระเงินที&สํานักงานใหญ่ กปภ. ก็ให้ กระทําได้ ในการแจ้ งค่าใช้ จ่ายจะทําเป็ นหนังสือ
ราชการแจ้ งรายละเอียดก็ได้ กรณีชําระเงินที&สํานักงานใหญ่ เมื&อสํานักงานใหญ่ กปภ. ได้ รับชําระเงิน

๑๓๔
๕๐ % หรื อทังA หมดแล้ ว ให้ ส่งเงินให้ สํานักงานประปาหรื อสํานักงานประปาเขตแล้ วแต่กรณี เพื&อ
ดําเนินการตามอํานาจที&ได้ รับมอบต่อไป
การชําระเงิน ๕๐ % แรกไม่ว่าจะชําระงวดแรก ณ สถานที&ใดต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ นําA
ชําระ ๕๐ % ที&เหลือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที&แจ้ งให้ ทราบ สํานักงานประปาจะต้ องไม่เปิ ดจ่าย
นํ Aาประปาให้ จนกว่าจะได้ รับชําระเงินครบถ้ วนแล้ ว
ข้ อ ๗ เมื& อ สํ า นัก งานประปา สํ า นัก งานประปาเขต หรื อ ฝ่ ายบัญ ชี และการเงิ น
แล้ วแต่กรณี ได้ รับเงินมัดจําค่าติดตังวางท่
A
อประปาและเงินส่วนที&รับเพิ&มแล้ ว ให้ ดําเนินการเกี&ยวกับ
การเก็ บ รั ก ษาเงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การโอนเงิ น ที& เ หลื อ และการจั ด ทํ า รายงานตามวิ ธี ก าร
ในคูม่ ือปฏิบตั ิงานบัญชีของการประปาส่วนภูมิภาค
ข้ อ ๘ การชําระเงินค่าติดตังวางท่
A
อประปา วงเงินสูงกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ ผ้ ขู อใช้ นํ Aา
ชํ าระเงิ นเป็ นตัlว แลกเงิ นหรื อเช็ คที& ธนาคารรั บรอง (ณ ท้ องที& เ ดี ยวกันที& ไ ม่ต้องเสียค่าธรรมเนี ย ม
เรี ยกเก็บเงินตามเช็ค) เว้ นแต่กรณีจําเป็ นจะชําระเป็ นเงินสดก็ได้
ข้ อ ๙ การก่อสร้ างอื&นๆ ให้ ดําเนินการตามแบบมาตรฐาน ราคาใช้ ราคาตามที& กปภ.
กํ า หนด ในกรณี ที& กปภ.ไม่ ไ ด้ กํ า หนดให้ ใ ช้ ร าคาที& สํ า นัก งานประปาเขต หรื อ สํ า นัก งานประปา
พิจารณาแล้ วเห็นว่าเหมาะสม ให้ พิจารณาแยกเป็ นค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ข้ อ ๑๐ ค่า ทดสอบท่ อ และอื& น ๆ เช่ น ค่า คลอรี น ล้ า งท่ อ ให้ คิ ดราคาตามที& กปภ.
กําหนด ในกรณีที& กปภ. ไม่ได้ กําหนด ให้ ใช้ ราคาที&สํานักงานประปาหรื อสํานักงานประปาพิจารณา
แล้ วเห็นว่าเหมาะสม
ข้ อ ๑๑ การติดตังA วางท่อประปายาวกว่า ๑๐ เมตร ค่าใช้ จ่ายติดตังA เหมาจ่าย ๑๐
เมตรแรกนันA คิดระยะ ๑๐ เมตรแรก โดยนับจากมาตรวัดนํ Aาไปยังจุดที&จะประสานท่อ (ท่อเมนจ่ายนํ Aา)
ข้ อ ๑๒ การติ ด ตังA วางท่ อ ประปาหากจํ า เป็ นต้ อ งมี ส ะพานรั บ ท่ อ ให้ จัด ทํ า และ
คิดค่าสะพานรั บท่อประปาตามแบบแปลนมาตรฐานของ กปภ. หรื อตามแบบของสํา นักงาน
ประปาเขต เพื&อความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
ข้ อ ๑๓ การดํ า เนิ น การติ ด ตั งA วางท่ อ ประปาและการกํ า หนดราคากลาง
กรณีวางท่อประปาสําหรับรายผู้ขอใช้ นํ Aาระยะไม่เกิน ๑๐ เมตร (เหมาจ่าย) และส่วนที&เกิน ๑๐ เมตร
หากสํานักงานประปาไม่สามารถดําเนินการเองได้ ให้ ดําเนินการ ดังนี A
(๑) จ้ างเหมาแรงงานแล้ ว นํายอดเงินค่าจ้ างเหมาไปหักออกจากยอดเงิน
ค่าติดตังA เงินที&เหลือให้ นําส่งฝ่ ายบัญชีและการเงิน

๑๓๕
(๒) จ้ างเหมาทังA หมด ค่ามาตรวัดนําA ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าสํารวจ
ค่าธรรมเนียมประสานท่อไม่นําไปรวมเป็ นราคาจ้ างเหมา ส่วนเผื&อขาด ๑๐% ไม่ให้ นําไปรวมจ้ าง
เหมา ยกเว้ นในกรณีที&ราคาวัสดุเปลี&ยนแปลงสูงขึ Aนหลังจากแจ้ งค่าใช้ จ่ายแล้ วนําไปรวมเป็ นราคาจ้ าง
เหมาได้ ตามความเหมาะสม
(๓) หากจําเป็ นต้ องจัดซื Aอท่ออุปกรณ์ที&ขาดบางส่วน หรื อทังหมดเนื
A
&องจากไม่
มีของในพัสดุของสํานักงานประปา ราคากลางที&จดั ซื Aอต้ องไม่สงู กว่าราคาที& กปภ. เรี ยกเก็บจากผู้ขอ
ใช้ นํ Aาหรื อราคาที& กปภ. กําหนด ในกรณีที& กปภ. ไม่ได้ กําหนดให้ ใช้ ราคาที&สํานักงานประปาเขต หรื อ
สํานักงานประปากําหนด โดยวิธีที& กปภ. ถือปฏิบัติ (สอบราคาจากร้ านในท้ องถิ&นหรื อใกล้ เคียง
จํานวน ๓ ร้ านแล้ วใช้ คา่ เฉลี&ย ให้ สอบราคาตามระยะเวลาที&เหมาะสมอย่างน้ อย ๓ เดือนครังA )
ข้ อ ๑๔ ค่าขนส่ง ให้ คิดตามความเป็ นจริ ง
๒
ข้ อ ๑๕ ค่าใช้ จ่ายเต็มวงเงินสําหรับการดําเนินการจ้ างหรื อซื Aอวัสดุตามข้ อ ๑๓ และ
ข้ อ ๑๔ นันA เป็ นการกําหนดวงเงินเพื&อการดําเนินการขอจ้ างหรื อขอซื Aอ การกําหนดราคากลางสําหรับ
การจ้ างที&มีมลู ค่างานเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ ผ้ จู ดั การประปา หรื อผู้อํานวยการสํานักงานประปา
เขต หรื อผู้บงั คับบัญชาในสายงานนันๆ
A แต่งตังคณะกรรมการกํ
A
าหนดราคากลาง สําหรับการจ้ างที&มี
มูล ค่ า งานตํ& า กว่ า นันA ให้ ผ้ ู ดํ า รงตํ า แหน่ ง ดัง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว แต่ ก รณี เป็ นผู้จัด ทํ า ราคากลาง
เมื&อคณะกรรมการได้ กําหนดราคากลางแล้ ว ให้ เสนอต่อผู้แต่งตังเพื
A &อให้ ความเห็นชอบประกาศไว้ ใน
ประกาศสอบราคาหรื อประกวดราคาจ้ าง
๓
ข้ อ ๑๖ หากการดําเนิ นการการจ้ างเหมารวมหรื อจัดซือA วัส ดุทังA หมด ปรากฏว่า
ไม่ ส ามารถหาผู้ รั บ จ้ างหรื อผู้ ขายตามกํ า หนดวงเงิ น เพื& อ ดํ า เนิ น การขอจ้ างหรื อ ขอซื อA ได้
ให้ ผ้ ูจัดการประปา ผู้อํานวยการสํานักงานประปาเขต หรื อผู้บังคับบัญชาในสายงานแล้ วแต่กรณี
จัดทํารายการแสดงเหตุผลความจําเป็ นและข้ อเท็จจริ งเสนอขออนุมตั ิรองผู้ว่าการภาค เพื&อเพิ&มราคา
จ้ างหรื อซื Aอโดยให้ เสนอตามลําดับชันA เมื&อได้ รับอนุมตั ิแล้ วจึงดําเนินการผูกพันสัญญาได้
ข้ อ ๑๗ หลักการ การดําเนินการติดตังและวางท่
A
อประปา ให้ ปฏิบตั ิดงั นี A
(๑) กรณี เ บิ ก จ่ ายวัส ดุอุป กรณ์ ทังA หมดจากพัส ดุข องสํ า นัก งานประปา
เพื&อดําเนินการติดตังและวางท่
A
อประปาเอง ให้ ถือวันสัง& เบิกของจากพัสดุของผู้จดั การประปาเป็ นวัน

๒

แก้ ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที& ๒ ข้ อ ๔ ลงวันที& ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
๓
แก้ ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที& ๒ ข้ อ ๕ ลงวันที& ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๓๖
ดําเนินการติดตังA แล้ วให้ สง่ เงินที&เหลือเฉพาะแต่ละราย ให้ ฝ่ายบัญชีและการเงินภายใน ๓ วันทําการ
นับแต่งานแล้ วเสร็จ
(๒) กรณีเบิกวัสดุอปุ กรณ์บางส่วนและจัดซื Aอบางส่วน ให้ ทําการจัดซื Aอก่อน
แล้ ว จึงสัง& จ่ายวัสดุอปุ กรณ์ออกไปดําเนินการ ยอดเงินที&เหลือให้ ดําเนินการเช่นเดียวกับ (๑)
(๓) กรณีเบิกวัสดุอปุ กรณ์บางส่วนและจัดซื Aอบางส่วนแล้ วจ้ างเหมาค่าแรง
ให้ กันเงินส่วนค่าจ้ างเหมาค่าแรงออกไว้ จัดซื Aอวัสดุอุปกรณ์ ที&ขาดก่อน แล้ วจึงสั&งจ่ายวัสดุอุปกรณ์
ออกไป ยอดเงินที&เหลือให้ ดําเนินการเช่นเดียวกับ (๑)
(๔) กรณีจดั ซื Aอวัสดุอปุ กรณ์บางส่วนหรื อทังหมด
A
แล้ วจ้ างเหมาค่าแรงให้ ทํา
การจ้ างเหมาแรงงานก่อน เมื&อได้ ผ้ รู ับจ้ างแล้ วให้ หกั ยอดเงินค่าจ้ างนันไว้
A แล้ วให้ ดําเนินการจัดซื Aอวัสดุ
อุปกรณ์ที&ขาด แล้ วจึงสัง& จ่ายวัสดุอปุ กรณ์ออกไป ยอดเงินที&เหลือให้ ดําเนินการเช่นเดียวกับ (๑)
(๕) กรณีจ้างเหมารวมทังA หมดให้ ถือวันทําสัญญาเป็ นวันดําเนินการติดตังA
เงินที&เหลือให้ สง่ ฝ่ ายบัญชีและการเงินเช่นเดียวกับ (๑)
ข้ อ ๑๘ การประสานท่อจ่ายนํ Aาใหม่เข้ ากับท่อเมนจ่ายนํ Aาของ กปภ. โดยทัว& ไป ให้ เป็ น
หน้ าที&ของสํานักงานประปา แต่กรณีจ้างเหมาให้ สํานักงานประปาเป็ นผู้ควบคุมดูแลการดําเนินการ
ของผู้รับจ้ างโดยใกล้ ชิด โดยต้ องกําหนดให้ ผ้ รู ับจ้ างจัดเตรี ยมเครื& องมือ วัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ ในขนาด
จํานวนที&พอเหมาะสําหรับงานนันและต้
A
องปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื&องจนแล้ วเสร็ จ และป้องกันมิให้ เกิด
ความเสียหายแก่การจ่ายนํ Aาประปาได้
ข้ อ ๑๙ มาตรวัดนํ Aาที&จะนํามาติดตังA ต้ องเป็ นมาตรวัดนํ Aาของ กปภ.เท่านันA
๔
ข้ อ ๒๐ ผู้ขอใช้ นําA จะขอติดตังมาตรวั
A
ดนําA สําหรับบ้ านเลขที&เดียวเกินกว่า ๑ เครื& อง
ไม่ได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุมตั ิจากรองผู้วา่ การภาค
ข้ อ ๒๑ การดํ า เนิ น การติด ตังA วางท่ อประปา และการประมาณราคาตาม ป.๕๑
มีรายการไม่เพียงพอ ให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง& การตามที&ได้ รับมอบอํานาจ สัง& ซื Aอเพิ&มได้ โดยใช้ ค่าใช้ จ่ายของ
กปภ.
หากมีท่อ/อุปกรณ์ประปาเหลือจากรายการประมาณราคาตาม ป.๕๑ ให้ นําเข้ าพัสดุ
ของสํานักงานประปา หรื อของสํานักงานประปาเขต แล้ วแต่กรณี
๕
ข้ อ ๒๒ (ยกเลิก)

๔

แก้ ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที& ๒ ข้ อ ๖ ลงวันที& ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

๕

แก้ ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที& ๔ ข้ อ ๓ ลงวันที& ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๓๗
ข้ อ ๒๓ การคื นเงิ นค่ามัดจํ า และค่า ติด ตังA ประปาตามข้ อ บัง คับ กปภ. ว่า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื&อนไขการใช้ นําA ประปาและอัตราค่าบริ การ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้ อ๑๖และข้ อ๑๗
ให้ ผ้ จู ดั การประปาหรื อผู้อํานวยการสํานักงานประปาเขต พิจารณาคืนให้ ได้ โดยให้ เป็ นไปตามเงื&อนไข
สําหรั บผู้ใช้ นําA ประปาและข้ อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื&อนไข
ในการใช้ นําA ประปาและอัต ราค่า บริ ก าร พ.ศ.๒๕๔๐ การคืน เงินให้ ปฏิ บัติก ารลงบัญ ชี ตามแบบ
ที&ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็ นผู้กําหนด
๖
ข้ อ ๒๔ วิธีปฏิบัติเกี&ยวกับการรั บชําระเงินที&มิได้ กําหนดไว้ ในระเบียบนี A ให้ ปฏิบัติ
ตามคูม่ ือปฏิบตั ิงานบัญชีของการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนการติดตังวางท่
A
อประปาให้ แก่ผ้ ขู อใช้ นํ Aาที&
มิได้ กําหนดไว้ ในระเบียบนี Aให้ นําเสนอรองผู้วา่ การภาคพิจารณา
ประกาศ ณ วันที& ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
ธันยา หาญพล
(นายธันยา หาญพล)
ผู้วา่ การการประปาส่วนภูมิภาค

๖

แก้ ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที& ๓ ข้ อ ๓ ลงวันที& ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

