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กฎระเบียบ ข้อบังคับ เทศบาลตาบลคุระบุรี
ว่าด้วย การบริหารกิจการประปาของ กองการประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี พ.ศ. 2557
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแนวทางและออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ การประปาเทศบาล
ตาบลคุ ระบุ รี ว่ าด้ ว ย การบริห ารกิ จ การประปาของ กองการประปาเทศบาลต าบลคุร ะบุรี พ.ศ.
2557 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบริหารกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้น้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
อาศัย อานาจตามมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เทศบาลตาบลคุระบุรี จึงออกระเบียบเทศบาลตาบลคุระบุรี
กฎระเบียบ ข้อบังคับ เทศบาลตาบลคุระบุรี ว่าด้วย การบริหารกิจการประปาของ กองการประปา
เทศบาลตาบลคุระบุรี พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎระเบียบข้อบังคับนี้เรียกว่า “กฎระเบียบ ข้อบังคับเทศบาลตาบลคุระบุรี ว่าด้วย
การบริหารกิจการประปาของ กองการประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบล
คุระบุรีแล้วไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบเทศบาลตาบลคุระบุรี ว่าด้วย การใช้น้าประปา ของเทศบาลตาบล
คุระบุรี พ.ศ. 2546 และบรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือ คาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในระเบียบนีห้ รือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนีใ้ ห้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในกฎระเบียบข้อบังคับนี้
การประปา
หมายถึง ระบบประปาที่อยู่ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของกอง
การประปา เทศบาลตาบลคุระบุรี อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ผู้ใช้นา
หมายถึง บุคคลที่ได้ทาสัญญาการใช้น้าประปาไว้กับเทศบาลตาบลคุระบุรี
ผู้ควบคุมการผลิต หมายถึง ผูม้ ีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการผลิตน้าประปา และ
บารุงรักษาระบบประปา สภาพแวดล้อมภายในประปา
คณะผู้บริหารการประปา หมายถึง นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้ากองการประปา
มาตรวัดนา
หมายถึง เครื่องวัดปริมาณน้าที่แสดงว่าผูใ้ ช้ได้ใช้น้าไปเท่าใด
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ท่อเมนจ่ายนา
ท่อภายนอก
ท่อภายใน

หมายถึง ท่อจ่ายน้าที่กองการประปาเทศบาลตาบลคุระบุรีวางผ่านหน้า
บ้านผู้ใช้น้า
หมายถึง ท่อจ่ายน้าที่ตอ่ จากท่อเมนถึงมาตรวัดน้าของผูใ้ ช้น้า
หมายถึง ท่อจ่ายน้าที่ตอ่ จากมาตรวัดน้าเข้าไปภายในบ้านของผูใ้ ช้น้า
หมวด 1
แนวทางการดาเนินงาน

ข้อ 5 ระบบประปาถือเป็นสาธารณูปโภคของชุมชน การบริหารกิจการประปาอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของผู้บริหารกิจการประปา และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลคุระบุรี
ข้อ 6 รายได้ใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประปา ถือว่าเป็นรายได้ของกิจการประปาและ
สามารถนาไปใช้ในกิจการประปาได้ ตามเงื่อนไขของกฎระเบียบข้อบังคับนี้ โดยได้รับความยอมจาก
สภาเทศบาลตาบลคุระบุรี
ข้อ 7 การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจการประปา จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากเทศบาลตาบลคุระบุรี และต้องประกาศให้ผใู้ ช้นาได้
้ รับทราบ
หมวด 2
การใช้นาประปา
ข้อ 8 ผูข้ อใช้นาประปา
้
จะต้องยื่นคาร้องตามแบบพิมพ์ที่การประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี
กาหนดไว้และต้องชาระเงินในการติดตั้งวางท่อประปา ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ
ของเทศบาลตาบลคุระบุรี
ข้อ 9 ผูข้ อใช้นา้ ต้องยื่นหลักฐาน ประกอบด้วย
1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ บัตรประจาตัวพนักงาน
ของรัฐ พร้อมลงชื่อรับรองความถูกต้อง
2) สาเนาทะเบียนบ้าน ที่ขอติดตั้งน้าประปา หรือเอกสารการขอเลขที่บ้าน, หนังสือ
สัญญาซื้อขายบ้านหรืออาคาร, หนัง สือสัญญาเช่าอาคารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงชื่อรับรองความ
ถูกต้อง ในกรณีที่
ผู้ขอใช้นาไม่มีชื่ออยู่ในบ้านที่จะติดตั้งประปา ต้องนาสาเนาทะเบียนบ้านที่อยู่
ปัจจุบันของผู้ขอใช้น้ามาแสดงประกอบ
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ผู้ขอใช้น้าที่เ ป็นหน่วยงานราชการ รัฐ วิสาหกิจ ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ
องค์ ก ารหรื อ ผู้ มี อ านาจ ตามกฎหมายเป็ น ผู้ ล งนามในแบบค าขอใช้ น้ าประปาและสั ญ ญาการใช้
น้าประปากับเทศบาลตาบลคุระบุรี
ผู้ ข อใช้ น้ าที่ เ ป็ น บริ ษั ท จ ากั ด , บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด , ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ,
ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ธนาคารพาณิชย์, โรงเรียนเอกชนหรือนิติ บุคคลอื่น ๆ ให้ผู้จัดการหรือเจ้าขอผู้มี
อานาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอใช้น้าประปา และสัญญาการใช้น้าประปากับเทศบาล
ตาบลคุระบุรี ผูข้ อใช้นาประปาอาจจะท
้
าหนังสือมอบอานาจให้ผอู้ ื่นไปทาการแทนได้
ข้อ 10 ในการขอใช้น้าประปา ผู้ขอจะต้องทาคาร้องขอยื่นต่อ การประปาเทศบาลตาบล
คุระบุรี เมื่อการประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี ได้สารวจประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเรียบร้อย
แล้ว เทศบาลตาบลคุระบุรีจะแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายไปยังผูท้ าคาร้องขอเป็นหนังสือและผู้ทาคาร้อง
ขอจะต้ องชาระเงิ นค่ าติ ด ตั้ งภายใน 7 วัน ท าการนั บ แต่วั นที่ ไ ด้ รับ แจ้ง เป็ นหนัง สือ จากการประปา
เทศบาลตาบลคุระบุรี
ข้อ 11 เมื่อการประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี อนุญาตให้ผู้ขอใช้น้าขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้า
การประปาได้ ส่ ง น้ าประปาให้ แ ก่ ผู้ ข อใช้ น้ าแล้ ว มาตรวั ด น้ า ท่ อ และอุ ป กรณ์ ภ ายนอก จะตกเป็ น
กรรมสิทธิ์ของการประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี ทันที
หมวด 3
การส่งนา
ข้อ 11 น้าประปาที่สง่ ไปใช้นั้นจะได้ตดิ ตั้งมาตรวัดน้าไว้สาหรับบอกจานวนน้า
ข้อ 12 การต่อท่อติดตั้งมาตรวัดน้า เครื่องกั้นน้า พร้อมทั้งกาหนดขนาดของสิ่งเหล่านี้เป็น
หน้าที่ของการประปาจัดทาให้ ส่วนท่อและอุปกรณ์ภายในจากมาตรวัดน้าไปถึงสถานที่ใช้น้าหรืออาคาร
ของผู้ใช้น้า ผู้ขอใช้น้าอาจจะดาเนินการเองก็ได้ หรือให้การประปาเทศบาลตาบลคุระบุรีดาเนินให้โดยผู้
ขอใช้นาเป็
้ นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ข้อ 13 บรรดามาตรวัดน้าที่ใช้อยู่นั้น จะตีตราผนึกไว้ระหว่างมาตรวัดน้ากับเครื่องกั้นน้า
ผูใ้ ช้น้าจะต้องดูแลรักษา รอยตราที่ผนึกไว้มิให้ชารุด แตก หัก ขาด หรือสูญหาย เพื่อปูองกันมิให้มีการ
ใช้นาประปา
้
โดยไม่ผ่านมาตรวัดน้า หากตรวจพบมาตรวัดน้าที่ไม่มีรอยตราผนึกไว้ โดยการกระทาของ
ผู้หนึ่งผู้ใด ผู้ใช้น้าจะต้องถูกปรับครั้งละ 100 บาท และชดใช้ค่าเสียหากหรือผลประโยชน์อันเสียไปที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่การประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี ตามจานวนที่พนักงานเจ้าหน้าที่พึงประเมิน
ข้อ 14 มาตรวัดน้าจะติดตั้งไว้ที่ตอนต้นทางภายในเขตสถานที่ของผู้ขอใช้น้าประปา ณ ที่
ซึ่งตรวจสอบและจดเลขจานวนน้าได้ง่าย

5

ข้อ 15 ผู้ใช้น้าต้องดูแลรักษามาตรวัดน้าและเครื่องกั้นน้า ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีอยู่
เสมอ หากเกิดการชารุดเสียหาย ต้องแจ้งการประปาทันที การประปาจะเปลี่ยนหรือติดตั้งมาตรวัดน้า
ให้ใหม่ โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นค่ามาตรวัดน้า จานวน 500 บาท สาหรับมาตรวัดน้าขนาด ½ นิ้ว แต่หาก
มาตรวัดน้าชารุดเสียหายโดยการกระทาของผู้ใช้น้าไม่ว่าจะเป็นการจงใจหรือประมาทเลิกเล่อ ผู้ใช้น้า
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้า ในราคาเดียวกับผู้ขอใช้น้ารายใหม่ รวมกับค่าเสียหายที่
พึงประเมินทั้งหมด
ข้อ 16 กรณีมาตรวัดน้าไม่เดิน การประปาจะดาเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้าให้ใหม่ โดยคิด
ค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้น้าเป็นค่ามาตรวัดน้า จานวน 500 บาท สาหรับมาตรวัดน้าขนาด ½ นิ้ว ยกเว้น การ
ชารุดเสียหายอันเกิดจากการกระทาของผู้ใช้น้า ซึ่งผู้ใช้น้าจะต้องชาระค่ามาตรวัดน้า ค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ยนมาตรวัดน้า พร้อมค่าน้าสูญเสียทั้งหมดเต็มจานวน
ข้อ 17 ผูใ้ ช้นาที
้ ่คาดว่าจะไม่ได้ใช้น้าประปาเป็นระยะเวลานานติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
ควรยื่นค าร้องขอฝากมาตรวั ด น้าต่อการประปา โดยเสีย ค่ าใช้จ่ายในอัตราค่า ธรรมเนีย มตามเทศ
บัญญัติเทศบาลตาบลคุระบุรี เรื่อง การควบคุมการใช้น้าประปา พ.ศ. 2555
ข้อ 18 การยก-ย้ายมาตรวัดน้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือสถานที่ หรือได้
ดาเนินการจนเป็นเหตุให้มาตรวัดน้าไม่อยู่ที่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการจดปริมาณน้าประปา หรือ
การบารุงรักษามาตรวัดน้า โดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลคุ
ระบุรี เรื่อง การควบคุมการใช้น้าประปา พ.ศ. 2555
หมวด 4
การบริหารการเงิน
ข้อ 19 รายได้ของการประปา ประกอบด้วย
1) เงิ น จากการจ าหน่ ายจากมาตรวั ดน้ า และจ าหน่ า ยมาตรวั ด น้า เงิ น ค่ า
ประกั น การใช้ น้ า เพื่ อ ใช้ ท ดแทนในกรณี ผู้ ใ ช้ น้ าค้ า งช าระค่ า น้ าและผู้ ใ ช้ น้ า ขอรั บ คื น ได้ เ มื่ อ สิ้ น สุ ด
สถานภาพการเป็นผู้ใช้น้า
2) เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าบริการ ที่การประปาเรียกเก็บเป็นรายเดือน เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการบริหารจัดการ เช่น ค่าจดมาตรวัดน้า ค่าจัดทาเอกสาร
3) เงินงบประมาณ และ เงินอุดหนุน
ข้อ 20 รายจ่ายของการประปา ประกอบด้วย
1) รายจ่ายในการผลิตน้าประปา เช่น ค่าไฟฟูา ค่าสารเคมี ค่าซ่อมแซม
2) รายจ่ายในการบริหารงาน เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าตอบแทนค่าจ้าง กิจการ
ประปา ค่าอุปกรณ์สานักงาน
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3) รายจ่ายในการปรับปรุง หรือขยายระบบประปา เช่น การวางท่อประปา
ขุดเจาะบ่อบาดาล ซือ้ เครื่องสูบน้าเพิ่มเติม เป็นต้น
ข้อ 21 การเก็บเงิน การเบิกจ่าย
1) การเก็บเงินสด ต้องนาฝากธนาคารภายในแต่ละวัน หากมีเหตุจาเป็นต้อง
แต่งตัง้ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และต้องเก็บเงินสดเข้าตู้นริ ภัยของเทศบาลตาบลคุระบุรี
2) การเบิกจ่าย จะสามารถเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้การอนุมัติจากผู้บริหาร โดยมี
ลายเซ็นของผู้มีอานาจเบิกจ่าย อย่างน้อย 2 ใน 3 เช่น นายกเทศมนตรี กับ ปลัดเทศบาลต้องร่วมลง
นามทุกครั้ง
หมวด 5
การคิดเงิน การเก็บเงินและอัตราค่านาประปา
ข้อ 22 ห้ามมิผู้ขอใช้น้า ทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรวัดน้า โดยไม่ได้ทา
ความตกลงกับการประปาเทศบาลตาบลคุระบุรีเสียก่อน หากเจ้าหน้าที่ของการประปาเทศบาลตาบล
คุระบุรี ตรวจพบการกระทาดังกล่าว จะต้องถูกดาเนินคดีหรือเปรียบเทียบปรับเป็นค่าเสียหาย
ข้อ 23 การคิดราคาค่าน้าประปาในใบเสร็จรับเงินแต่ละเดือน จะคานวณจากปริมาณ
การใช้น้าของผู้ใช้นาแต่ละรายที่อ่านจากมาตรวัดน้าแล้วคูณด้วยอัตราค่าน้าประปาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ค่ า น้ าที่ ไ ด้ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า อั ต ราค่ า น้ าประปาขั้ น ต่ า อั ต ราค่ า น้ าประปาที่ ใ ช้ คิ ด เป็ น ลู ก บาศก์
เมตรละ 7 บาท อัตราค่าบารุงรักษามาตรวัดน้ารายเดือนละ 2.-บาท
ข้อ 24 จานวนน้าที่ใช้ ให้รวมถึงน้าที่รั่วไหลหมดเปลืองไปที่ปรากฏตัวเลขในมาตรวัด
น้า กรณีที่มาตรวัดน้าชารุดเสียหายหรือมีเหตุอื่นอันไม่สามารถทาให้ทราบจานวนน้าที่ใช้หรือสูญเสียไป
ตามความเป็นจริงได้ ให้คิดจานวนน้าโดยใช้อัตราเฉลี่ยเท่ากับจานวนน้าที่ได้ใช้เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา
ก่อนการใช้น้าไปแล้ว ถ้ามาตรวัดน้าเสียในเดือนแรกที่เริ่มใช้น้า จะคานวณน้าที่ใช้นั้นตามจานวนที่ได้ใช้
ภายหลังเมื่อได้เปลี่ยนมาตรวัดน้าใหม่แล้ว
ข้อ 25 ผู้ใช้นาต้องชาระเงินค่าน้า ค่าบารุงรักษามาตรวัดน้า ค่าซ่อมแซม ค่าเสียหาย
หรือค่าบริการอื่น ๆ ทันทีที่เ จ้าหน้าที่ข องการประปาได้นาใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ขอเก็บ เงิน
มิฉะนั้น ผู้ใช้น้าจะต้องไปชาระที่สานักงานเทศบาลตาบลคุระบุรี ภายในกาหนด 7 วัน
ผู้ใช้น้ารายใด ไม่ชาระค่าน้าประปาเป็นเวลาติดต่อกัน 2 เดือน การประปา
เทศบาลตาบลคุระบุรี มีความจาเป็นต้องงดบริการน้าประปาและดาเนินการตัดมาตรวัดน้า
ข้อ 26 การชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ผู้ใช้นาจะต้องขอรับใบเสร็จรับเงิน
จากเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

7

หมวด 6
อัตราค่าธรรมเนียม
ข้อ 27 ราคาค่าน้าประปาคิดเป็นรายลูกบาศก์เมตร ตามอัตราที่เทศบาลตาบลคุระบุรี
กาหนดและการประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาค่าน้าประปา
ข้อ 28 อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับผูย้ ื่นคาร้องขอใช้น้าประปา
ขนาดมาตร
(นิว้ )

½
¾
1

ค่ามาตรวัดน้า
(บาท)
500
750
1,000

ค่าประกันการใช้
น้า (บาท)
200
300
600

ค่าแรงการติดตั้ง
(บาท)
250
300
500

ค่าสารวจ
(บาท)
100
100
100

รวม
(บาท)
1,050
1,450
2,200

ข้อ 29 มาตรวั ด น้า ก าหนดให้ซื้อ จากการประปาเทศบาลต าบลคุระบุรี กรณี ก าร
ประปาไม่มีมาตรวัดน้าจาหน่าย ผู้ขอใช้น้าอาจจัดซื้อได้เองตามขนาดและยี่ห้อ ที่การประปากาหนด
โดยการประปาจะอนุญาตให้จัดซื้อเองเป็นกรณีไปและการประปาจะตรวจสอบมาตรฐานก่อนอนุญาต
ให้ตดิ ตั้ง
ข้ อ 30 เงิ น ประกั น การใช้ น้ า การประปาเรี ย กเก็ บ ตามขนาดมาตรวั ด น้ าเพื่ อ เป็ น
หลักประกันในการชาระค่าน้าประปาแต่ละเดือน ผู้ใช้น้าได้รับคืนเต็มจานวนเมื่อยกเลิกการใช้น้าและไม่
มีหนีค้ ้างชาระค่าน้าประปา
ข้อ 31 เงินประกันการใช้น้าชั่วคราว กาหนดให้ติดตั้งมาตรวัดน้าได้ไม่เกินขนาด 1 นิ้ว
คิดเงินประกันรายละ 1,000.-บาท เมื่อเลิกใช้น้าชั่วคราวแล้ว ห้ามโอน ย้ายให้บุคคลอื่น หรือนาไป
ติดตั้ง ณ สถานที่อื่น และเมื่อไม่ใช้แล้วให้แจ้งเลิกการใช้น้าชั่วคราวกั บการประปาของเทศบาลตาบล
คุระบุรี
ข้อ 32 ค่าธรรมเนียมการรับฝากมาตรวัดน้าเป็นเครื่องละ 100.-บาท และยังต้อง
ชาระเงินค่าบารุงรักษามาตรวัดน้าตามบิลซึ่งจะนาไปเก็บทุกเดือนตามที่การประปาเทศบาลตาบลคุระบุ
รีกาหนด
ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมการขอบรรจบมาตรวัดน้า กรณีผู้ขอใช้น้าฝากมาตรวัดน้าได้ตาม
ข้อ 26 หรือผู้ใช้น้าที่ถูก ตัด มาตรวั ด น้า เนื่องจากติดค้างค่าน้าประปาและมีความประสงค์จะขอใช้
น้าประปาใหม่ จะต้องเสียค่าบรรจบมาตร ครั้งละ 100.-บาท
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ข้อ 34 ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายสิทธิ การโอนมาตรวัดน้าและอื่น ๆ
1) ค่าโอนสิทธิการใช้น้าประปา หรือการเปลี่ยนชื่อผูใ้ ช้น้าประปาครั้งละ 100.-บาท
2) ค่ายก-ย้ายมาตรวัดน้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง จะต้องชาระเงินครั้งละ 100.-บาท
3) ค่าแรงนอกจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น จะได้พิจารณากาหนดตามความเหมาะสม
4) ค่าสารวจ เฉพาะกรณีที่ขอใช้ ใหม่ เนื่องจากขอเลิกใช้น้าชั่วคราว หรือขอ
ย้ายสถานที่ติดตัง้ มาตรวัดน้าซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกัน
5) อัตราค่าสารวจประมาณการติดตั้งประปารายใหม่ ให้เรียกเก็บเป็นรายได้
ของเทศบาลตาบลคุระบุรี ในวันที่มีการยื่นคาร้องขอต่อการประปาและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
6) อัตราค่าซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์คิดเป็นความยาวเมตรละ 300.-บาท ส่วน
อัตราค่าซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดตามราคาที่เทศบาลตาบลคุระบุ
รีกาหนดค่าซ่อมแซมถนนต่าง ๆ ให้เทศบาลตาบลคุระบุรี จัดเก็บและนาส่งเข้าเป็นรายได้ของเทศบาล
ตาบลคุระบุรี
7) การขอทดสอบมาตรวัดน้าที่ใช้ ต้องเสียค่าธรรมเสียมในการทดสอบมาตร
วัดน้าครั้งละ 50 บาท หากมาตรวัดน้าคลาดเคลื่อน ผูใ้ ช้นาไม่
้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
8) ค่าธรรมเนี ย มค่าตี ตราประจามาตรวัดน้ า กรณี เ จตนาท าตราผนึก ขาด
ครั้งละ 50 บาท
หมวด 7
หมวดเบ็ดเตล็ด
ข้อ 35 ผูข้ อใช้นารายใดถู
้
กงดส่งน้า เนื่องจากไม่ชาระหนี้ค้างชาระ หากภายหลังแสดง
ความจานง ขอใช้น้าตามเดิม ต้องชาระหนี้ที่ค้างให้เรียบร้อยพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตร
วัดน้าใหม่ดว้ ย
ข้ อ 36 สถานที่ ใ ดที่ เ คยขอต่ อ ท่ อ ใช้ น้ าอยู่ แ ล้ ว แต่ ไ ด้ เ ลิ ก ใช้ ไ ปหรื อ งดการจ่ า ยน้ า
ภายหลังมีผู้ขอใช้น้าอีก ผู้ขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้าให้แก่การประปาตามที่
กาหนดไว้
ข้อ 37 สถานที่ใดที่ขอต่อท่อเพื่อใช้น้าไว้แล้ว แต่ยังไม่ประสงค์จะติดตั้งมาตรวัดน้าใน
ขณะนั้นภายหลังมีผขู้ อใช้น้านั้น ผู้ขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้าให้แก่การประปา
ตามที่กาหนดไว้
ข้อ 38 เมื่ อผู้ ใ ช้ น้าจะยกเลิก การใช้น้ าหรือย้ ายที่อ ยู่ห รือ โอนให้ ผู้อื่ น ต้อ งแจ้ง เป็ น
หนังสือให้การประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ถ้าผู้ใช้น้าต้องการยกเลิก
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ใช้น้าชั่ว คราว ให้แจ้งเป็นหนังสือขอฝากมาตรวัดน้า โดยต้องชาระค่าธรรมเนียมการฝาก เป็นเงิน
เครื่องละ 100 บาท และต้องชาระเงินค่าบารุงรักษามาตรวัดน้าตามบิลซึ่งจะนาไปเก็บทุกเดือน ตามที่
การประปาเทศบาลตาบลคุระบุรีกาหนด
ข้อ 39 ผูท้ ี่เข้ามาอยู่ใหม่ในบ้านนั้น ต้องแจ้งความจานง ขอใช้น้าประปาเป็นหนังสือต่อ
เทศบาลตาบลคุระบุรี ถ้ามิได้แจ้งต้องรับผิดชอบหนี้ที่คนเก่าค้างชาระ
ข้อ 40 ถ้าผู้ใช้น้าสงสั ยว่าหน่วยน้าในมาตรวัดน้าอาจจะคลาดเคลื่อน จะขอให้ การ
ประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี ดาเนินการตรวจสอบก็ได้ โดยยื่นเป็นหนังสือต่อเทศบาลตาบลคุระบุรี
ถ้าปรากฏว่าคลาดเคลื่อนจริงการประปาเทศบาลตาบลคุระบุรีจะคิดคานวณน้าที่ใช้ตามที่ การประปา
เทศบาลตาบลคุระบุรีกาหนด
ข้อ 41 ผู้ใช้น้ารายใดประสงค์ที่จะจาหน่ายจ่ายแจกน้าประปา ต้องยื่นความจานงเป็น
ลายลั ก ษณ์อัก ษร เมื่อได้รับ อนุญ าตจากการประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี และปฏิบัติถู ก ต้องตาม
ระเบียบนีแ้ ล้วจึงจะมีอานาจจาหน่ายจ่ายแจกได้
ข้อ 42 การประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี ขอสงวนสิทธิที่จะงดการจ่ายน้าประปาใน
เวลาใดเวลาหนึ่ ง ชั่ว คราว โดยไม่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ ใ ช้ น้ าทราบล่ ว งหน้ า กรณี มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ ท่ อ ส่ ง
น้าประปาแตก
ข้อ 43 ถ้าผู้ใช้น้ากระทาการฝุาฝืนระเบียบหรือไม่ปฏิบัติตามคาแนะนา ตักเตือน การ
ประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายน้าให้ใช้ได้
ข้อ 44 การละเมิดการใช้น้าประปา เช่น การต่อท่อประปาโดยไม่ผ่านมาตรวัดน้า /
การลักใช้น้าตลอดจนการกระทาใด ๆ ที่ทาให้มาตรวั ดน้า วัดค่าผิดไปจากการใช้น้าประปาจริง ๆ เป็น
การกระทาที่ผิดกฎหมาย เข้าข่ายความผิดลักทรัพย์ ผูก้ ระทาจะถูกดาเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา
ข้อ 45 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
นี้ ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ข้อ 46 ผู้ใช้น้าต้องอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลคุระบุรี ในการ
เข้าไปตรวจท่อและอุปกรณ์ในเขตสถานที่ได้ทุกเวลาเมื่อมีเหตุอันควร
ข้อ 47 ในกรณีมีเหตุพิเศษ การประปาเทศบาลตาบลคุระบุรี อาจจะลดหย่อนหรือ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนีไ้ ด้
ข้อ 48 ให้นายกเทศมนตรีตาบลคุระบุรี รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557
สาโรจน์ จันทร์แก้ว
(นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว)
นายกเทศมนตรีตาบลคุระบุรี

