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ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกเรื่อง 
“การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาการประปา พ.ศ.2560” 

…………………………… 
 

หลักการ 
ให้มขี้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เรื่อง การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาการประปา 
 

เหตุผล 
 เพ่ือให้มีการปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกเรื่อง 

“การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาการประปา” 
 
 
 
 

 



 - 3 - 

 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
เรื่อง  “การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาการประปา พ.ศ.2560” 

……………………………………….. 
 

 อาศัยอ านาจตามความใน   มาตรา 71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล      
(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก  และนายอ าเภอเมืองสมุทรสงครามจึงออกข้อบัญญัติไว้ 
 ข้อ  1   ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล บางขันแตก เรื่อง  การบริหาร
กิจการและการบ ารุงรักษาการประปา พ.ศ.2560”ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 ข้อ  2   ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   ตั้งแต่ท่ีได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   

ข้อ  3  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และมีอ านาจ
ออก  ระเบียบ  ค าสั่ง  หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 บรรดา  ระเบียบ  ค าสั่ง  หรือประกาศ  ซึ่งออกตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือได้ประกาศ โดย
เปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   
 

หมวด  1  
บททั่วไป 

 
 ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี้ 
 “การประปา” หมายถึง งานกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก      อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 “พนักงานการประปา”  หมายถึง  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง หรือลูกจ้างที่ได้รับมอบหมาย  
หรือแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ให้ปฏิบัติงานด้านกิจการประปา 
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หมวด  2 

การขอใช้น  าประปา 
 
 ข้อ  5  การขอใช้น้ าประปาผู้ขอจะต้องยื่นค าร้องขอใช้น้ าประปาต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก  ตามแบบและระเบียบที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก 
 ข้อ  6  ผู้ขอใช้น้ าประปา  ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ในหมวดค่าธรรมเนียมตาม
ข้อบัญญัตินี้  เพ่ือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกพิจารณาอนุญาตให้ใช้น้ าประปา 
 กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก     พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้น้ าประปาให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นค าร้องขอทราบเป็นการด่วนตามสมควรพร้อมเหตุผลที่ไม่อนุญาต 
 

หมวด  3 
ระเบียบปฏิบัติของผู้ใช้น  าประปา 

 
 ข้อ  7  ทรัพย์สินดังต่อไปนี้  เป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

(1) ท่อเมนประปา  ท่อภายนอกที่ต่อจากท่อเมนรวมไปถึงมาตรวัดน้ า    และอุปกรณ์
เกี่ยวกับประปา   ที่สร้างโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   หรือของหน่วยงาน
ราชการอ่ืน  หรือของเอกชนที่มอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   และรวมถึงเครื่องกั้นน้ า   และ
ตราผนึก 
  (2)  ท่อ  และอุปกรณ์ต่าง  ๆ   ที่เก่ียวกับการประปาที่ต่อ   หรือติดตั้งอยู่ใน   ตรอกซอย  
ถนน  หรือทางสาธารณะ 

(3) ท่อ และอุปกรณ์ต่าง   ๆ  ที่เก่ียวกับการประปาที่ต่อ   หรือติดตั้งไปบนลอดใต้หรือทับ
พ้ืนดินหรือทรัพย์สินของผู้ใช้น้ าประปาหรือของบุคคลอื่น   เพ่ือประโยชน์ในการส่งน้ า   และการจ าหน่ายน้ า
ให้แก่ประชาชนหรือ  เพ่ือการสาธารณะหรือ  เพ่ือใช้ป้องกันสาธารณภัย 

ข้อ  8  การต่อท่อประปาภายนอกจากท่อเมนถึงมาตรวัดน้ า   และการติดตั้งมาตรวัดน้ าเป็นหน้าที่
ของผู้ใช้น้ าต้องด าเนินการให้เรียบร้อยตามค าแนะน าของพนักงานการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ขันแตก  และเม่ือได้ติดตั้งแล้วให้ถือเป็นทรัพย์สินของ การประปาตามข้อ  7 (1)   
 ข้อ  9  การต่อท่อประปาภายในจากมาตรวัดน้ า   เป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ าด าเนินการเองและเม่ือ
ติดตั้งแล้วเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ า 

ข้อ  10  มาตรวัดน้ า  เมื่อติดตั้งแล้ว  และปรากฏว่าในเดือนที่ผ่านมาผู้ใช้น้ าจะใช้น้ าหรือไม่ก็ตาม   
การประปาจะคิดค่าบ ารุงรักษาเป็นรายเดือนตามอัตราค่าธรรมเนียมในข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ  11  การติดตั้งมาตรวัดน้ าจะต้องติดตั้ง   ในตอนต้นทางในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ า  หรือที่
สาธารณะอ่ืนซึ่งเหมาะสมแก่การจะตรวจสอบการจดปริมาตรการใช้น้ า   และหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  ได้โดยสะดวก 
 ข้อ  12  การประปา  จะตีตราผนึกไว้ที่มาตรวัดน้ าหรือเครื่องวัดน้ า  และเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ า   ที่
จะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย   หากเกิดความช ารุดเสียหายโดยการกระท าของผู้ใช้
น้ าสัตว์เลี้ยงของผู้ใช้น้ า  หรือผู้ใดผู้หนึ่ง  หรือสัตว์เลี้ยงของผู้หนึ่งผู้ใดผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
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ส าหรับการกระท าของตนเองหรือสัตว์เลี้ยงหรือบุคคลที่ผู้ใช้น้ า ใช้ให้กระท าการต่อการประปา  รวมทั้งชดใช้
ค่าเสียหายอย่างอ่ืนอันเกิดมีข้ึนด้วย 
 ข้อ  13  บรรดาท่อเมนประปา   ท่อภายนอกรวมถึงมาตรวัดน้ าที่เป็นทรัพย์สินของการประปา   
ผู้ใดหรือสัตว์เลี้ยงของผู้ใดกระท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของการประปาจะต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย ส าหรับการกระท านั้น ต่อการประปา จนเต็มจ านวนกับค่าเสียหายที่เกิดข้ึน 
 ข้อ  14  มาตรวัดน้ าที่ได้รับความเสียหาย   เนื่องจากสภาพการใช้งานการประปา   จะได้พิจารณา
เปลี่ยน  หรือซ่อมแซมให้ตามแต่กรณี  โดยการประปาจะออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  เว้นแต่มาตรวัดน้ าที่ติดตั้ง
ก่อนข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ใช้น้ าต้องเสียค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น 
 ข้อ  15  ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ า  หรือผู้หนึ่งผู้ใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปาหรืออุปกรณ์ต่าง  
ๆ  ที่เก่ียวกับการประปาของการประปา  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  หรือท าความตกลงกับการประปา 
 ข้อ  16  ถ้าปรากฏว่าท่อเมนประปา   ท่อประปาภายนอก   ภายในเกิดช ารุดมีน้ าประปารั่วไหล
ภายใน  หรือภายนอกมาตรวัดน้ าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ า  หรือผู้ใดที่พบเห็น   ต้องรับแจ้งให้การประปาทราบ
เพ่ือท าการแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยเร็ว 
 ข้อ  17  ผู้ใช้น้ าประปารายใดประสงค์จะขอเลิกการใช้น้ า   ย้ายที่อยู่หรือโอนให้ผู้อ่ืน  จะต้องแจ้ง
ต่อการประปาเป็นลายลักษณ์อักษร  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3 วัน พร้อมช าระหนี้สิน  และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ถ้ามีให้เสร็จสิ้นก่อนด้วย 
 กรณียกเลิกการใช้น้ าหรือย้ายที่อยู่และไม่ใช้น้ าต่อไป   ค่าธรรมเนียมและค่าส ารวจหรือเงินกองทุน
ผู้ใช้น้ าตามระเบียบการใช้น้ าประปาหมู่บ้านเดิม   จะไม่คืนให้แก่ผู้ใช้น้ า   แต่มิเตอร์วัดน้ าและอุปกรณ์ของ
ผู้ใช้น้ าสามารถขอคืนได้  เว้นแต่มิเตอร์วัดน้ าที่การประปาติดตั้งให้ตามข้อ  14  จะขอคืนไม่ได้ 

ข้อ  18  บ้านใด  หรือสถานที่ใดเคยต่อท่อ   หรือติดตั้งมาตรวัดน้ า   และหรือเคยใช้น้ าประปาอยู่
แล้วแต่ถูกเลิกใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น ภายหลังจะขอใช้น้ าประปาใหม่   ผู้ขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือ
หนี้ที่ค้างช าระอยู่จนครบจ านวน การประปา จึงจะอนุญาตให้ใช้น้ าได้ 

 
หมวด  4 

การบันทึกปริมาตรการใช้น  าและการช าระค่าน  าประปา 
 
 ข้อ  19  การประปาจะส่งพนักงานไปจดบันทึกปริมาตรการใช้น้ า   ในวันที่  10 ของเดือนและจะ
เก็บค่าน้ าประปาในวันที่  20 – 31 ของเดือน ณ สถานที่ของผู้ใช้น้ า  หรือสถานที่ศูนย์กลางที่การประปา
ก าหนดโดยการออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน  หากพ้นก าหนดผู้ใช้น้ าจะต้องน าไปช าระ  ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ภายใน 3 วัน นับแต่ได้รับแจ้งหนี้ 
 ข้อ  20  ผู้ใช้น้ าประปาของการประปารายใดไม่ช าระค่าน้ าประปา   ติดต่อกันเป็นเวลา   2 เดือน  
การประปาจะท าการงดส่งน้ า   จนกว่าผู้ใช้น้ าจะได้ช าระค่าธรรมเนียม ในการใช้น้ าประปา และในการ
บ ารุงรักษามาตรวัดน้ าที่ค้างช าระให้ครบจ านวน  พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมส าหรับค่า ป่วยการตามข้อบัญญัตินี้
จึงจะพิจารณาจ่ายน้ าตามเดิมนี้ 
 กรณีท่ีผู้ใช้น้ าไม่ช าระค่าน้ าประปา   เพราะมีเหตุจ าเป็นก็ให้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันการงดส่ง
น้ าประปาต่อพนักงานการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกก็ได้  ค าสั่งของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก  ถือเป็นที่สุด 
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 ข้อ  21  ผู้ใช้น้ ารายใดสงสัยว่าอาจจะมีการคลาดเคลื่อน   ของปริมาตรของการใช้น้ ากับการ
เปลี่ยนแปลงของเลขมาตรวัดน้ าไม่ถูกต้อง   หรือเป็นความคลาดเคลื่อน   เพราะพนักงานจดบันทึก          
ปริมาตรการใช้น้ า  บันทึกไม่ถูกต้องก็ให้แจ้งการประปา  เพ่ือท าการแก้ไขให้เรียบร้อย 
 เมื่อการประปาได้รับแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการด่วน   หากพบว่ามีการคลาดเคลื่อนหรือมี
การบันทึกผิดจริงจะด าเนินการแก้ไขให้  โดยไม่คิดค่าป่วยการ หรือค่าเสียหายจากผู้ใช้น้ า 
 ข้อ  22  กรณีท่ีมาตรวัดน้ าไม่หมุนหรือเสียซึ่งเป็นเหตุให้ไม่อาจทราบปริมาตรการใช้น้ าได้การ
ประปา  จะคิดเฉลี่ยตามอัตราท่ีเห็นสมควรจาก   3  เดือน  ที่ผ่านมาและถ้าผู้ใช้น้ าประปาไม่ประสงค์จะใช้
น้ าประปาต่อไปให้แจ้งการประปา  ภายใน  3  วัน  เพ่ือจะได้ท าการยกเลิกการใช้น้ าดังกล่าว 
 ข้อ  23  ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ าประปา  น าน้ าประปาที่การประปาอนุญาตให้ใช้ในบ้าน  ไปจ าหน่ายใน
รูปแบบใด ๆ  ทั้งสิ้น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากการประปา 
 ผู้ใดประสงค์จะน าน้ าประปาของการประปาไปจ าหน่าย   ต้องยื่นค าร้องต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก  ตามระเบียบ  และหลักเกณฑ์ให้ถูกต้อง  เพ่ืออนุญาตเป็นกรณีไป 

ข้อ  24  ผู้ใช้น้ าประปารายใด   ประสงค์จะต่อท่อน้ าประปา   เพ่ือใช้ในการดับเพลิงในอาคาร
สถานที่ก็ให้ยื่นค าร้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ   
 ท่อดับเพลิงส่วนบุคคลจะติดตั้ง  ภายในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ าก็ได้  แต่ต้องใช้เฉพาะกรณีท่ีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้เท่านั้น   ซึ่งการประปาจะตีตราผนึกไว้   ถ้าผู้ใช้น้ ามีความประสงค์จะท าการทดลองดับเพลิงเป็น
ครั้งเป็นคราว   ต้องแจ้งให้การประปา   ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า   24  ชั่วโมง  โดยผู้ใช้
น้ าประปาต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ  25  กรณีใช้ดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย   ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งท่อดับเพลิงจะต้องช าระค่า
น้ าประปาตามอัตราที่เจ้าหน้าที่การประปาก าหนด  โดยในอัตราท่ีต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 
 ถ้าตราผนึกที่ติดไว้แตก   หรือลวดที่ใช้ร้อยไว้ขาด   โดยการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้น้ า   
หรือบุคคลที่ผู้ใช้น้ าได้ใช้ในการประท าการผู้ใช้น้ าต้องรับผิดชอบเสียค่าปรับ   และค่าเสียหายอื่นใด   ถ้าหาก
เกิดมีขึ้นแก่การประปา 
 ข้อ  26  ผู้ใช้น้ าประปารายใดประสงค์จะสูบน้ าส่งขึ้นบนอาคารสูงจะต้องท าบ่อพัก   หรือที่พักน้ า
ก่อนแล้วจึงสูบน้ าจากบ่อพักน้ าอีกต่อหนึ่ง  ห้ามมิให้สูบน้ าจากเส้นท่อประปาโดยตรงเว้นแต่จะได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากการประปา 
 กรณีท่ีการประปาตรวจพบว่ามีการสูบน้ าจากเส้นท่อประปาโดยตรงขึ้นบนอาคารสูงผู้ใช้น้ าหรือ
ผู้กระท าดังกล่าวจะมีความผิด  และต้องช าระค่าปรับตามอัตราที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ  27  ผู้ใช้น้ าประปาของการประปา   ต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานการ
ประปาได้ตรวจสอบท่อประปา  หรืออุปกรณ์ต่างๆ   ที่เก่ียวข้องกับการประปาเพ่ือเป็นการบ ารุงรักษา   หรือ
ดูแลความเรียบร้อย  ของระบบส่งน้ าประปา  ได้ทุกเวลาแม้เวลากลางคืน  เมื่อแสดงเหตุอันจ าเป็นพิเศษ 
 ข้อ  28  การประปาไม่รับรองว่าจะมีน้ าประปาให้ใช้ตลอดเวลาหรือไม่  และจะท าการงดส่งน้ าเมื่อ
มีเหตุจ าเป็นโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้น้ าทราบล่วงหน้าก็ได้การงดส่งน้ าประปาตามวรรคหนึ่งหากมีระยะเวลา
เกิน  72  ชั่วโมง  ขึ้นไปต้องประกาศให้ผู้ใช้น้ าประปาทราบโดยทั่วกัน 
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หมวด  5 
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 ข้อ  29  ถ้าผู้ใช้น้ าฝ่าฝืนข้อบัญญัติ นี้  ค าสั่ง  ระเบียบ  ที่ได้ออกตามข้อบัญญัตินี้   การประปาจะ
ท าการงดส่งน้ าส าหรับผู้ใช้น้ าประปารายนั้นก็ได้ 
 ข้อ  30  ผู้ใช้น้ าประปาต้องช าระค่าธรรมเนียมในการใช้น้ าประปาต่อการประปาดังต่อไปนี้ 
 (1)  ค่าธรรมเนียมและค่าส ารวจการใช้น้ าประปา                100  บาท 
  (2)  ค่าธรรมเนียมในการบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าเดือนละ            5  บาท 
  (3)  ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ าประปาลูกบาศก์เมตรละ             5  บาท 
  (5)  ค่าธรรมเนียมส าหรับค่าป่วยการ  จ านวน                   100  บาท/ครั้ง 
  (6)  ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตทดลองดับเพลิง              100  บาท/ครั้ง 
  (7)  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายน้ าประปา  ฉบับละ                   500  บาท/ปี 
  (8)  ค่าปรับกรณีกระท าให้ตราผนึกแตกหรือฉีกขาด              500  บาท/ครั้ง 
 ข้อ  31  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติ นี้  หรือค าสั่งของพนักงานการประปาที่ได้ออกตามข้อบัญญัตินี้มี
ความผิดต้องโทษปรับไม่เกิน  500  บาท 

ข้อ  ๓๒  ผู้บริจาคที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   เพ่ือก่อสร้างถังน้ าประปาอัน
เป็นสาธารณประโยชน์แก่ต าบลจะได้สิทธิในการใช้น้ าประปา   เดือนละ  ๑๐  ลูกบาศก์เมตร  จนกว่าผู้
บริจาคจะแจ้งยกเลิกการใช้น้ า 

ผู้ด้อยโอกาส   ทหารผ่านศึกและครอบครัว ตามมติคณะรัฐมนตรี   ลงวันที่  ๗ สิงหาคม ๒๔๙๖ 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๒๑ และวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๔ หรือผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ ซึ่งมีบัตรรับรองของ
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและบัตรองค์การทหารผ่านศึกให้ยื่นค าร้องต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก  พิจารณาเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ลดหย่อนค่าน้ าประปาในอัตราหนึ่งใน
สามของค่าน้ าประปาที่ใช้ในแต่ละเดือน ส่วนค่าบริการรายเดือนให้เรียกเก็บเช่นเดียวกับผู้ใช้น้ าทั่วไป 

กรณีท่ีผู้ใช้น้ าประปาเป็นวัด  โรงเรียน ให้ยื่นค าร้องต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   
พิจารณาอนุญาตให้ใช้น้ าประปาฟรี  ตามจ านวนที่เห็นสมควรได้แต่ไม่เกิน  30  ลูกบาศก์เมตร ต่อเดือน 
          การให้ส่วนลดค่าน้ าประปาให้เริ่มตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก เป็นต้นไป 
 ข้อ  33  การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้   
           ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2560  
                                                    
      (ลงชื่อ)                                                                    
        (นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก                       
 


