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ระเบียบการประปาส่วนภมูภิาค 
ว่าด้วยการตดิตั :งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้นํ :า 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
-------------- 

 
  โดยที&เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการติดตั Aง        
วางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้นํ Aา พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้เหมาะสมยิ&งขึ Aน 
  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบญัญัติการประปาส่วนภมิูภาค   
พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๒๓ แห่งข้อบงัคบัการประปาส่วนภมิูภาค ว่าด้วยหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื&อนไข
การใช้นํ Aาประปา และอตัราคา่บริการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้วา่การจงึออกระเบียบไว้ดงัตอ่ไปนี A 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี Aเ รียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการติดตั Aง             
วางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้นํ Aา พ.ศ. ๒๕๔๐” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี Aให้ใช้บงัคบัตั Aงแตว่นัที&  ๑๕  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการติดตั Aงวางท่อประปา        
ให้แก่ผู้ขอใช้นํ Aา พ.ศ. ๒๕๓๖ 
  บรรดาระเบียบ คําสั&งหรือบนัทึกสั&งการใดที&ขดัหรือแย้งกบัระเบียบนี Aหรือที&ได้กําหนด
ไว้แล้วในระเบียบนี Aให้ใช้ระเบียบนี Aแทน 
  ข้อ ๔ กรณีผู้ ขอใช้นํ Aายื&นคําขอติดตั Aงวางท่อประปา พร้อมติดตั Aงมาตรวัดนํ Aา               
ให้ดําเนินการดงันี A 
     (๑) ค่าใช้จ่ายในการติดตั Aงวางท่อประปา วงเงินไม่เกินอํานาจในการสั&งซื Aอ สั&งจ้าง
ของผู้จดัการประปา ให้ปฏิบติัดงันี A 
           ก. เมื&อผู้ ขอใช้นํ Aายื&นคําขอ ให้สํานักงานประปาเรียกเก็บเงินค่ามัดจํา                 
ในการติดตั Aงวางท่อประปา พร้อมกบัออกใบเสร็จรับเงินค่าต่อท่อ (บง.๕๗.) แล้วดําเนินการสํารวจ
จัดทําแบบแปลนแผนผังหรือพิมพ์เขียว จัดทําประมาณการค่าใช้จ่าย และแจ้งให้ผู้ ขอใช้นํ Aาทราบ      
เพื&อนําเงินมาชําระภายในกําหนด ๖๐ วัน หากครบกําหนดผู้ ขอใช้นํ Aาไม่นําเงินมาชําระค่าติดตั Aง
ประปาให้ริบเงินมดัจํา 
   กรณีที&สํานักงานประปาไม่สามารถจัดทําแบบแปลน แผนผังหรือพิมพ์เขียว
ได้ เมื&อทําการสํารวจแล้ว สง่ให้สํานกังานประปาเขตดําเนินการ 
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           ข. เมื&อผู้ ขอใช้นํ Aานําเงินมาชําระ ให้สํานักงานประปาออกใบเสร็จรับเงิน           
ค่าต่อท่อ (บง.๕๗) ในส่วนที&รับชําระเพิ&มจากเงินมดัจํา และออกใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้นํ Aา 
(บง.๓) ให้สํานกังานประปาเป็นผู้ ดําเนินการเพื&อติดตั Aงวางท่อประปาให้ผู้ขอใช้นํ Aาตามวงเงินที&ได้รับ
มอบอํานาจ 
     (๒) ค่าใช้จ่ายในการติดตั Aงวางท่อ วงเงินเกินอํานาจการสั&งซื Aอหรือสั&งจ้างของ
ผู้จัดการประปา แต่ไม่เกินอํานาจการสั&งซื Aอสั&งจ้างของผู้ อํานวยการสํานักงานประปาเขตให้ปฏิบัติ
ดงันี A 
           ก. เมื&อผู้ ขอให้นํ Aายื&นคําขอแล้วให้สํานักงานประปาเรียกเก็บเงินมัดจํา               
ในการติดตั Aงวางท่อประปา พร้อมกับออกใบเสร็จรับเงินค่าต่อท่อ (บง.๕๗) แล้วดําเนินการสํารวจ
จดัทําแผนผงัสงัเขปและประมาณการเบื Aองต้น นําเสนอสํานกังานประปาเขต เป็นผู้ พิจารณา 
           ข. ให้สํานักงานประปาเขต พิจารณาดําเนินการสํารวจจัดทําแบบแปลน         
และพิมพ์เขียว ทําประมาณการค่าใช้จ่ายดําเนินการแล้วแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ ขอใช้นํ Aาทราบโดยตรง     
โดยให้ ผู้ขอใช้นํ Aาไปติดต่อเพื&อชําระเงินที&สํานกังานประปาภายในกําหนด พร้อมให้ส่งสําเนาหนงัสือ
แจ้งผู้ ขอใช้นํ Aา รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย และแบบแปลนให้สํานักงานประปาทราบด้วย      
เมื&อผู้ขอใช้นํ Aาชําระเงินให้สํานักงานประปาออกใบเสร็จรับเงินค่าต่อท่อ (บง.๕๗) ในส่วนที&รับชําระ
เพิ&มและใบเสร็จรับเงินค่าประกนัการใช้นํ Aา (บง.๓) สํานกังานประปาต้องส่งเงินมดัจําและเงินส่วนที&
รับเพิ&มให้สํานักงานประปาเขต โดยตัlวแลกเงินหรือเช็คที&ธนาคารรับรองหรือธนาณัติ (กรณีไม่มี
ธนาคาร) แล้วแต่กรณี โดยระบุชื&อผู้ รับ “สํานักงานประปาเขต” ให้สํานักงานประปาเขตเป็น
ผู้ ดําเนินการ เพื&อติดตั Aงวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้นํ Aา ตามอํานาจที&ได้รับมอบตอ่ไป 
     (๓) ค่าใช้จ่ายในการติดตั Aงวางท่อประปา วงเงินเกินอํานาจการสั&งซื Aอสั&งจ้างของ
ผู้อํานวยการสํานกังานประปาเขต ให้ปฏิบติัดงันี A 
          ก.เมื&อผู้ ขอใช้นํ Aายื&นคําขอแล้ว ให้สํานกังานประปาดําเนินการเช่นเดียวกบั (๒) 
ก. 
         ๑ข. ให้สํานักงานประปาเขตพิจารณาดําเนินการสํารวจ จัดทําแบบแปลนและ
พิมพ์เขียว ทําประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วนําเสนอรองผู้ ว่าการภาค เพื&อพิจารณาแจ้งค่าใช้จ่าย           
แก่ผู้ ใช้นํ Aาโดยตรง เพื&อให้ผู้ ขอใช้นํ Aาไปชําระเงินที&สํานักงานประปาภายในกําหนด และให้ส่งสําเนา
หนงัสือแจ้งผู้ขอใช้นํ Aา พร้อมรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย และแบบแปลนให้สํานกังานประปา

                                                   
  ๑แก้ไขโดยระเบียบฯ  ฉบบัที&  ๒  ข้อ  ๓  ลงวนัที&  ๑  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
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และสํานกังานประปาเขตทราบ เมื&อผู้ขอใช้นํ Aาชําระเงินให้สํานกังานประปาออกใบเสร็จรับเงินค่าต่อ
ท่อ (บง.๕๗) แล้วให้นําสง่เงินคา่มดัจํา และค่าติดตั Aงวางท่อที&รับเพิ&มให้ฝ่ายบญัชีและการเงิน โดยตัlว
เงินหรือธนาณัติ  (กรณีไม่มีธนาคาร) โดยระบุชื&อผู้ รับ “การประปาส่วนภูมิภาค” แล้วนําเสนอ                 
รองผู้วา่การภาค พิจารณาดําเนินการตามอํานาจที&ได้รับมอบ 
           ค. ให้สํานกังานประปาเป็นผู้ รับชําระเงินคา่ประกนัการใช้นํ Aา (บง.๓) 
     (๔) เงินประกนัการใช้นํ Aาซึ&งสํานกังานประปาได้รับชําระตามข้อ ๔ (๓) ค. ให้นําฝาก
ธนาคารในวนัที&รับชําระเงินหรืออย่างช้าในวนัทําการถัดไป เพื&อโอนเข้าบัญชีเงินประกันการใช้นํ Aา        
ให้ฝ่ายบัญชีและการเงินรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีและลงทะเบียนเงินประกันการใช้นํ Aา               
เพื&อเป็นหลักฐาน ในการคืนเ งินประกันการใช้นํ Aา และให้สํานักงานประปาจัดทําทะเบียน                   
เงินประกันการใช้นํ Aาไว้ที&สํานักงานประปากับให้ส่งสําเนาทะเบียนเงินประกันการใช้นํ Aาแนบไปกับ
รายงานรายได้คา่นํ Aาและการรับเงินประจําเดือนด้วย 
     (๕) การดําเนินการตามข้อ ๔ (๑) (๒) และ (๓) จะต้องดําเนินการดงันี A 
          ก. การเรียกเก็บเงินค่ามัดจําและการประมาณการให้คิดตามเอกสารท้าย
ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื&อนไขในการใช้นํ Aาประปา และอัตราค่าบริการ             
พ.ศ. ๒๕๔๐ (ยกเว้นการคิดคา่ภาษี ซึ&งรวมอยู่ใน Factor F แล้ว)  
          ข. การประมาณการค่าใช้จ่ายให้ระบุงานแต่ละส่วนให้ชัดเจน คือ                      
สว่นที&ไม่เกิน ๑๐ เมตร ที&เกิน ๑๐ เมตร และสว่นท่อภายใน (ถ้ามี) 
          ค. ผู้ ใช้นํ Aาคนเดียว แต่ยื&นคําขอติดตั Aงหลายมาตรวัดนํ Aา (หลายบ้านเลขที&)          
ให้คิดคา่มดัจําสําหรับมาตรวดันํ Aาทกุเครื&องตามขนาดที&กําหนดไว้ 
  ข้อ ๕ กรณีผู้ ขอใช้นํ Aา ขอให้ติดตั Aงวางท่อประปา โดยผู้ขอใช้นํ Aาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
เองทั Aงหมด แต่ไม่ติดตั Aงมาตราวดันํ Aา ให้อนุโลมเรียกเก็บเงินมัดจําในการติดตั Aงและวางท่อประปา       
ตามที&กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื&อนไข                   
ในการใช้นํ Aาประปา และอตัราค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในราคาเท่ากบัการติดตั Aงมาตรวดันํ Aาขนาด Ø
๔” และดําเนินการในส่วนอื&นๆ เช่นเดียวกับที&กําหนดในข้อ ๔ ยกเว้นการเรียกเก็บเงินประกนัการใช้
นํ Aาจะเรียกเก็บตอ่เมื&อมีการขอติดตั Aงมาตรวดันํ Aา 
  ข้อ ๖ การแจ้งค่าใช้จ่ายหรือการรับชําระเงินค่าติดตั Aงวางท่อประปา ตามประมาณ
การในข้อ ๔ และข้อ ๕ หากผู้ขอใช้นํ Aาเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ มีความ
ประสงค์จะชําระเงินที&สํานักงานใหญ่ กปภ. ก็ให้กระทําได้ ในการแจ้งค่าใช้จ่ายจะทําเป็นหนังสือ
ราชการแจ้งรายละเอียดก็ได้ กรณีชําระเงินที&สํานกังานใหญ่ เมื&อสํานกังานใหญ่ กปภ. ได้รับชําระเงิน 
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๕๐ % หรือทั Aงหมดแล้ว ให้ส่งเงินให้สํานักงานประปาหรือสํานักงานประปาเขตแล้วแต่กรณี เพื&อ
ดําเนินการตามอํานาจที&ได้รับมอบตอ่ไป 
  การชําระเงิน ๕๐ % แรกไม่ว่าจะชําระงวดแรก ณ สถานที&ใดต้องแจ้งให้ผู้ ขอใช้นํ Aา
ชําระ ๕๐ % ที&เหลือภายใน ๓๐ วนั นับแต่วันที&แจ้งให้ทราบ สํานักงานประปาจะต้องไม่เปิดจ่าย
นํ Aาประปาให้จนกวา่จะได้รับชําระเงินครบถ้วนแล้ว 
  ข้อ ๗ เมื&อสํานักงานประปา สํานักงานประปาเขต หรือฝ่ายบัญชี และการเงิน       
แล้วแต่กรณี ได้รับเงินมดัจําค่าติดตั Aงวางท่อประปาและเงินส่วนที&รับเพิ&มแล้ว ให้ดําเนินการเกี&ยวกับ
การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การโอนเงินที& เหลือ และการจัดทํารายงานตามวิธีการ                    
ในคูมื่อปฏิบติังานบญัชีของการประปาสว่นภมิูภาค 
  ข้อ ๘ การชําระเงินคา่ติดตั Aงวางท่อประปา วงเงินสงูกวา่ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ขอใช้นํ Aา
ชําระเงินเป็นตัlวแลกเงินหรือเช็คที&ธนาคารรับรอง (ณ ท้องที&เดียวกันที&ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม         
เรียกเก็บเงินตามเช็ค) เว้นแตก่รณีจําเป็นจะชําระเป็นเงินสดก็ได้ 
  ข้อ ๙ การก่อสร้างอื&นๆ ให้ดําเนินการตามแบบมาตรฐาน ราคาใช้ ราคาตามที& กปภ.
กําหนด ในกรณีที& กปภ.ไม่ได้กําหนดให้ใช้ราคาที&สํานักงานประปาเขต หรือสํานักงานประปา
พิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสม ให้พิจารณาแยกเป็นคา่วสัดแุละคา่แรงงาน 
  ข้อ ๑๐ ค่าทดสอบท่อและอื&นๆ เช่น ค่าคลอรีนล้างท่อ ให้คิดราคาตามที& กปภ.
กําหนด ในกรณีที& กปภ. ไม่ได้กําหนด ให้ใช้ราคาที&สํานกังานประปาหรือสํานกังานประปาพิจารณา
แล้วเห็นวา่เหมาะสม 
  ข้อ ๑๑ การติดตั Aงวางท่อประปายาวกว่า ๑๐ เมตร ค่าใช้จ่ายติดตั Aงเหมาจ่าย ๑๐ 
เมตรแรกนั Aน คิดระยะ ๑๐ เมตรแรก โดยนบัจากมาตรวดันํ Aาไปยงัจดุที&จะประสานท่อ (ท่อเมนจ่ายนํ Aา) 
  ข้อ ๑๒ การติดตั Aงวางท่อประปาหากจําเป็นต้องมีสะพานรับท่อ ให้จัดทําและ            
คิดค่าสะพานรับท่อประปาตามแบบแปลนมาตรฐานของ กปภ. หรือตามแบบของสํานักงาน         
ประปาเขต เพื&อความเหมาะสมกบัสภาพภมิูประเทศ 
  ข้อ ๑๓  การ ดํา เ นินการติดตั Aงวางท่อประปาและการ กําหนดราคากลาง                  
กรณีวางท่อประปาสําหรับรายผู้ขอใช้นํ Aาระยะไม่เกิน ๑๐ เมตร (เหมาจ่าย) และส่วนที&เกิน ๑๐ เมตร 
หากสํานกังานประปาไม่สามารถดําเนินการเองได้ให้ดําเนินการ ดงันี A 
   (๑) จ้างเหมาแรงงานแล้ว นํายอดเงินค่าจ้างเหมาไปหักออกจากยอดเงิน       
คา่ติดตั Aง เงินที&เหลือให้นําสง่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 



๑๓๕ 
 
   (๒) จ้างเหมาทั Aงหมด ค่ามาตรวัดนํ Aา ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าสํารวจ 
ค่าธรรมเนียมประสานท่อไม่นําไปรวมเป็นราคาจ้างเหมา ส่วนเผื&อขาด ๑๐% ไม่ให้นําไปรวมจ้าง
เหมา ยกเว้นในกรณีที&ราคาวสัดเุปลี&ยนแปลงสงูขึ Aนหลงัจากแจ้งคา่ใช้จ่ายแล้วนําไปรวมเป็นราคาจ้าง
เหมาได้ตามความเหมาะสม 
   (๓) หากจําเป็นต้องจดัซื Aอท่ออปุกรณ์ที&ขาดบางส่วน หรือทั Aงหมดเนื&องจากไม่
มีของในพสัดขุองสํานกังานประปา ราคากลางที&จดัซื Aอต้องไม่สงูกว่าราคาที& กปภ. เรียกเก็บจากผู้ขอ
ใช้นํ Aาหรือราคาที& กปภ. กําหนด ในกรณีที& กปภ. ไม่ได้กําหนดให้ใช้ราคาที&สํานกังานประปาเขต หรือ
สํานักงานประปากําหนด โดยวิธีที& กปภ. ถือปฏิบัติ (สอบราคาจากร้านในท้องถิ&นหรือใกล้เคียง 
จํานวน ๓ ร้านแล้วใช้คา่เฉลี&ย ให้สอบราคาตามระยะเวลาที&เหมาะสมอย่างน้อย ๓ เดือนครั Aง) 
  ข้อ ๑๔ คา่ขนสง่ ให้คิดตามความเป็นจริง 
  ๒ข้อ ๑๕ คา่ใช้จ่ายเต็มวงเงินสําหรับการดําเนินการจ้างหรือซื Aอวสัดตุามข้อ ๑๓ และ   
ข้อ ๑๔ นั Aน เป็นการกําหนดวงเงินเพื&อการดําเนินการขอจ้างหรือขอซื Aอ การกําหนดราคากลางสําหรับ
การจ้างที&มีมลูคา่งานเกินกวา่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้จดัการประปา หรือผู้อํานวยการสํานกังานประปา
เขต หรือผู้บงัคบับญัชาในสายงานนั Aนๆ แต่งตั Aงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง สําหรับการจ้างที&มี
มูลค่างานตํ&ากว่านั Aน ให้ผู้ ดํารงตําแหน่งดังกล่าวข้างต้นแล้วแต่กรณี เป็นผู้ จัดทําราคากลาง             
เมื&อคณะกรรมการได้กําหนดราคากลางแล้ว ให้เสนอต่อผู้แต่งตั Aงเพื&อให้ความเห็นชอบประกาศไว้ใน
ประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาจ้าง 
  ๓ข้อ ๑๖ หากการดําเนินการการจ้างเหมารวมหรือจัดซื Aอวัสดุทั Aงหมด ปรากฏว่า         
ไม่สามารถหาผู้ รับจ้างหรือผู้ ขายตามกําหนดวงเ งินเพื& อ ดําเ นินการขอจ้างหรือขอซื Aอไ ด้                       
ให้ผู้ จัดการประปา ผู้ อํานวยการสํานักงานประปาเขต หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานแล้วแต่กรณี 
จดัทํารายการแสดงเหตผุลความจําเป็นและข้อเท็จจริงเสนอขออนมุติัรองผู้ว่าการภาค เพื&อเพิ&มราคา
จ้างหรือซื Aอโดยให้เสนอตามลําดบัชั Aน เมื&อได้รับอนมุติัแล้วจงึดําเนินการผกูพนัสญัญาได้ 
  ข้อ ๑๗ หลกัการ การดําเนินการติดตั Aงและวางท่อประปา ให้ปฏิบติัดงันี A  
   (๑) กรณีเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ทั Aงหมดจากพัสดุของสํานักงานประปา           
เพื&อดําเนินการติดตั Aงและวางท่อประปาเอง ให้ถือวนัสั&งเบิกของจากพสัดขุองผู้จดัการประปาเป็นวนั
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๑๓๖ 
 
ดําเนินการติดตั Aง แล้วให้สง่เงินที&เหลือเฉพาะแต่ละราย ให้ฝ่ายบญัชีและการเงินภายใน ๓ วนัทําการ 
นบัแตง่านแล้วเสร็จ 
   (๒) กรณีเบิกวสัดอุปุกรณ์บางส่วนและจัดซื Aอบางส่วน ให้ทําการจัดซื Aอก่อน 
แล้ว จงึสั&งจ่ายวสัดอุปุกรณ์ออกไปดําเนินการ ยอดเงินที&เหลือให้ดําเนินการเช่นเดียวกบั (๑) 
   (๓) กรณีเบิกวสัดอุปุกรณ์บางส่วนและจัดซื Aอบางส่วนแล้วจ้างเหมาค่าแรง     
ให้กันเงินส่วนค่าจ้างเหมาค่าแรงออกไว้ จัดซื Aอวสัดอุุปกรณ์ที&ขาดก่อน แล้วจึงสั&งจ่ายวสัดอุุปกรณ์
ออกไป ยอดเงินที&เหลือให้ดําเนินการเช่นเดียวกบั (๑) 
   (๔) กรณีจดัซื Aอวสัดอุปุกรณ์บางส่วนหรือทั Aงหมด แล้วจ้างเหมาค่าแรงให้ทํา
การจ้างเหมาแรงงานก่อน เมื&อได้ผู้ รับจ้างแล้วให้หกัยอดเงินคา่จ้างนั Aนไว้ แล้วให้ดําเนินการจดัซื Aอวสัดุ
อปุกรณ์ที&ขาด แล้วจงึสั&งจ่ายวสัดอุปุกรณ์ออกไป ยอดเงินที&เหลือให้ดําเนินการเช่นเดียวกบั (๑) 
   (๕) กรณีจ้างเหมารวมทั Aงหมดให้ถือวนัทําสญัญาเป็นวนัดําเนินการติดตั Aง     
เงินที&เหลือให้สง่ฝ่ายบญัชีและการเงินเช่นเดียวกบั (๑) 
  ข้อ ๑๘ การประสานท่อจ่ายนํ Aาใหม่เข้ากบัท่อเมนจ่ายนํ Aาของ กปภ. โดยทั&วไป ให้เป็น
หน้าที&ของสํานักงานประปา แต่กรณีจ้างเหมาให้สํานกังานประปาเป็นผู้ควบคมุดแูลการดําเนินการ
ของผู้ รับจ้างโดยใกล้ชิด โดยต้องกําหนดให้ผู้ รับจ้างจัดเตรียมเครื&องมือ วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ ในขนาด
จํานวนที&พอเหมาะสําหรับงานนั Aนและต้องปฏิบติังานอย่างต่อเนื&องจนแล้วเสร็จ และป้องกนัมิให้เกิด
ความเสียหายแก่การจ่ายนํ Aาประปาได้ 
  ข้อ ๑๙ มาตรวดันํ Aาที&จะนํามาติดตั Aง ต้องเป็นมาตรวดันํ Aาของ กปภ.เท่านั Aน 
  ๔ข้อ ๒๐ ผู้ ขอใช้นํ Aาจะขอติดตั Aงมาตรวดันํ Aาสําหรับบ้านเลขที&เดียวเกินกว่า ๑ เครื&อง
ไม่ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนมุติัจากรองผู้วา่การภาค 
  ข้อ ๒๑ การดําเนินการติดตั Aงวางท่อประปา และการประมาณราคาตาม ป.๕๑            
มีรายการไม่เพียงพอ ให้ผู้ มีอํานาจสั&งการตามที&ได้รับมอบอํานาจ สั&งซื Aอเพิ&มได้ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของ 
กปภ. 
  หากมีท่อ/อปุกรณ์ประปาเหลือจากรายการประมาณราคาตาม ป.๕๑ ให้นําเข้าพสัดุ
ของสํานกังานประปา หรือของสํานกังานประปาเขต แล้วแตก่รณี 
  ๕ข้อ ๒๒ (ยกเลิก) 
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๑๓๗ 
 
  ข้อ ๒๓ การคืนเงินค่ามัดจําและค่าติดตั Aงประปาตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื&อนไขการใช้นํ Aาประปาและอัตราค่าบริการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ๑๖และข้อ๑๗       
ให้ผู้จดัการประปาหรือผู้อํานวยการสาํนกังานประปาเขต พิจารณาคืนให้ได้ โดยให้เป็นไปตามเงื&อนไข
สําหรับผู้ ใช้นํ Aาประปาและข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื&อนไข       
ในการใช้นํ Aาประปาและอัตราค่าบริการ พ.ศ.๒๕๔๐ การคืนเงินให้ปฏิบัติการลงบัญชีตามแบบ            
ที&ฝ่ายบญัชีและการเงินเป็นผู้ กําหนด 
  ๖ข้อ ๒๔ วิธีปฏิบัติเกี&ยวกับการรับชําระเงินที&มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี A ให้ปฏิบัติ
ตามคูมื่อปฏิบติังานบญัชีของการประปาส่วนภมิูภาค ส่วนการติดตั Aงวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้นํ Aาที&
มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี Aให้นําเสนอรองผู้วา่การภาคพิจารณา 
 

ประกาศ  ณ  วนัที&  ๑๕  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

ธนัยา หาญพล 
(นายธนัยา หาญพล) 

ผู้วา่การการประปาสว่นภมิูภาค 
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