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หลกัการและเหตผุล 

ประกอบเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลบานเปา 
เรือ่ง  การบรหิารกจิการประปาเทศบาลตาํบลบานเปา  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

........................................... 
 

หลกัการ 
  เพื่อใหเทศบาลตําบลบานเปา  มีเทศบัญญัติใชในการบริหารจัดการกิจการประปาเทศบาล
ตําบลบานเปา เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งสามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหาขอขัดของตางๆ ในการใหบริการ รวมถึงการแกปญหาในดานภาระ
คาใชจายในการบริหารจัดการประปา 
 

เหตผุล 
  ดวยเทศบาลตําบลบานเปาไดมีประปาซึ่งอยูในความรับผิดชอบ เพื่อใหบริการประชาชน                  
จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัติน้ีข้ึน เพื่อใชเปนหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการประปา เฉพาะ
ประปาที่เทศบาลบริหารจัดการเอง ใหสามารถควบคุมการใชนํ้า การจัดเก็บคานํ้าไดอยางถูกตองเปนธรรม              
มีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองตราเทศบัญญัติน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 

เทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลบานเปา 
เรือ่ง การบรหิารกจิการประปาเทศบาลตาํบลบานเปา พ.ศ.๒๕๖๑ 

................................ 
 

  โดยเปนการสมควรกําหนดแนวทางการบริหารกิจการประปาที่อยูในการบริหารงานและ                
การควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลบานเปา ใหมีระเบียบหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการบริหารจัดการ               
ไดอยางถูกตอง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม เทศบาลตําบลบานเปา โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตําบลบานเปา และผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร จึงตราเทศบัญญัติไว ดังตอไปน้ี 
 

  ขอ ๑ เทศบัญญัติน้ีเรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเปา เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปาเทศบาลตําบลบานเปา  พ.ศ.๒๕๖๑” 
 

  ขอ ๒ เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับ ต้ังแตไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบล  
บานเปาแลวเจ็ดวัน 
 



[๓] 
 
  ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดที่บัญญัติไวแลว 
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัติน้ี ใหใชเทศบัญญัติน้ีแทน 
 

  ขอ ๔ บรรดาทรัพยสิน หน้ีสินและอุปกรณที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการประปาหมูบาน                 
ที่ไดรับโอนจากคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน ใหถือเปนทรัพยสิน และหน้ีสินของเทศบาลตําบล
บานเปา 
  ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานเปา รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจ
ตีความ วินิจฉัยปญหา กําหนดขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวดที ่๑ 
บททัว่ไป 

  ขอ ๖ ในเทศบัญญัติน้ี 
  “การประปา” หมายความวา การประปาที่อยูในการบริหารงานและการควบคุมดูแลของ
เทศบาลตําบลบานเปา 
  “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบานเปาหรือผูที่นายกเทศมนตรีตําบล
บานเปามอบหมายใหรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน 
  “ผูใชนํ้า” หมายความวา บุคคลที่ไดทําสัญญาการใชนํ้าประปากับการประปา 
  “สถานที่ใชนํ้า” หมายความวา สถานที่ที่การประปาอนุญาตใหใชนํ้า ตามเทศบัญญัติน้ี 
  “การงดจายนํ้าใหใช” หมายความวา การประปางดจัดสงนํ้าใหใชหรืองดจําหนายนํ้าใหแก    
ผูใชนํ้าจะดวยวิธีใดก็ตามที่ผูใชนํ้าจะไมสามารถใชนํ้าไดเปนการช่ัวคราวหรือถาวร 
  “มาตรวัดนํ้า” หมายความวา เครื่องวัดปริมาณนํ้าที่แสดงวาผูใชนํ้าไดใชนํ้าไปจํานวนมากนอย
เทาใด 
  “ที่ต้ังมาตรวัดนํ้า” หมายความวาสถานที่ที่การประปากําหนดที่ต้ังมาตรวัดนํ้าและเครื่องกั้นนํ้า 
  “ประตูนํ้า” หมายความวา เครื่องเปด-ปดนํ้าที่ติดต้ังอยูบริเวณหนาหรือหลังมาตรวัดนํ้า 
  “อุปกรณประปา” หมายความวา ทอสงนํ้าหรืออุปกรณที่ใชประกอบการสงนํ้าใหผูใชนํ้า 
  “ทอเมนจายนํ้า” หมายความวา ทอเมนจายนํ้าของการประปาที่การประปาวางผานทาง
สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ เพื่อการสงนํ้าประปาไปถึงผูใชนํ้า 
  “ทอภายนอก” หมายความวา ทอและอุปกรณประปาที่ตอจากทอเมนจายนํ้าของการประปา
ออกไปเช่ือมกับมาตรวัดนํ้า 
  “ทอภายใน” หมายความวา  ทอและอุปกรณประปา ที่ตอจากมาตรวัดนํ้าเขาสูภายในบริเวณ
สถานที่ใชนํ้าของผูใชนํ้า 
  “บานเชา” หมายความวา สถานที่ใชนํ้าที่ผูเชาพักอาศัยหรือใชประโยชนอยางอื่นโดยเสียเงิน
หรือผลประโยชนใหผูใหเชาเปนคราวๆ 
  “พนักงานการประปา” หมายความวา บุคคลซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลบานเปามอบหมาย                
ใหปฏิบัติหนาที่ตามเทศบัญญัติน้ี 

หมวดที ่2 
การขอใชน้าํประปา 

 

  ขอ ๗ ใหนายกเทศมนตรี ตําบลบานเปา แตง ต้ังเจาหนาที่ เปนพนักงานการประปา                      
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี อยางนอยใหมีเจาหนาที่ฝายตางๆดังน้ี 



[๔] 
 

(1) เจาหนาที่ฝายรับคํารองขอใชนํ้า 
(2) เจาหนาที่ฝายสํารวจประมาณการคาใชจาย 
(3) เจาหนาที่ฝายติดต้ัง ซอมแซม และบํารุงรักษา 
(4) เจาหนาที่ฝายจดบันทึกมาตรวัดนํ้า และจัดเก็บคาการใชนํ้า และคาธรรมเนียมตางๆ 
(5) เจาหนาที่ฝายผลิตและจายนํ้า 
(6) เจาหนาที่ฝายอื่นๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 

ขอ ๘ ผูที่ประสงคจะขอใชนํ้าประปาตองอยูในเขตบริการนํ้าประปาของการประปาและตอง 
ย่ืนคํารองขออนุญาตใชนํ้าตอพนักงานการประปา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานเปา ซึ่งขอสงวนสิทธ์ิที่จะ
อนุมัติและเพิกถอนการใชนํ้าภายใตเทศบัญญัติน้ี โดยผูประสงคจะขอใชนํ้าของการประปา จะตองย่ืนแบบ                 
คํารองตามแบบที่การประปากําหนด โดยย่ืนหลักฐานดังตอไปน้ี 

(๑) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน ๑ ฉบับ 
(๓) ถาผูขอใชนํ้าประปาเปนนิติบุคคล จะตองมีหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมาย 

มาแสดงตอพนักงานการประปา 
 

  ขอ ๙ เมื่อไดรับคําขอใชนํ้าแลว การประปาจะออกสํารวจสถานที่พรอมประมาณการคาใชจาย
อันไดแก คาติดต้ังมาตรวัดนํ้ารวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามอัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัติน้ี โดยการ
ประปาจะแจงใหผูขอใชนํ้าทราบ 
 

  ขอ ๑๐ ผูประสงคจะขอใชนํ้าจะไดรับอนุญาตเปนผูใชนํ้าของการประปาภายใตเงื่อนไข ดังน้ี 
(๑) ชําระคาใชจายตามขอ 9 ซึ่งการประปาไดแจงใหทราบและไดลงนามในสัญญาการใชนํ้า 

เปนที่เรียบรอยแลว 
(๒) ติดต้ังทอภายในใหเสร็จเรียบรอยกอนย่ืนคํารองขออนุญาตใชนํ้าประปา 
(๓) แจงตอการประปาเพื่อตรวจสอบการติดต้ังทอภายในและความเรียบรอยใหมีสภาพพรอม 

ใชงาน 
 

  ขอ ๑๑ การโอนสิทธิการใชนํ้าใหกับบุคคลอื่นผูโอนและผูรับโอนตองย่ืนคําขอเปนหนังสือ              
ตอการประปา 
 

  ขอ ๑๒ สถานที่ใชนํ้าใดไดมีการแจงเลิกใชนํ้าแลวน้ัน ถาประสงคจะขอใชนํ้าประปาใหม                 
ตองย่ืนคําขอเปนหนังสือตอการประปาการอนุญาตเปนไปตามเงื่อนไขขอ ๘ 
 

  ขอ ๑๓ ผูใชนํ้ารายใดจะเลิกใชนํ้าหรือมีการยายที่อยู ผูใชนํ้ามีหนาที่ตองแจงเปนหนังสือตอ
การประปา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานเปา เปนการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน หากผูใชนํ้าละเลยไม
ดําเนินการดังกลาว ผูใชนํ้าตองผูกพันในหน้ีคานํ้าประปาคางจายรวมทั้งรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนกับการ
ประปาในอนาคตดวย  

  ขอ ๑๔ ผูใชนํ้ารายใดถูกงดจายนํ้า เพราะไมชําระหน้ีที่คางชําระหรือกรณีอื่นใด ตอมาไดย่ืนคํา
ขอใช นํ้าอีก  ตองชําระหน้ีที่คางและหน้ีอื่นๆ (ถามี )  ให เสร็จสิ้นพรอมทั้ ง ชําระคาติดต้ังมาตรวัดนํ้า                        
และคาธรรมเนียมการติดต้ัง ตามอัตราทายเทศบัญญัติน้ี 
 

  ขอ ๑๕ ผูใชนํ้าที่เปนเจาของบานเชา ตองติดต้ังมาตรวัดนํ้าตามจํานวนบานเชาและหรือ                   
ตามจํานวนหลังคาเรือน 



[๕] 
 
 

  ขอ ๑๖ หามผูใดสูบนํ้าโดยตรงจากเสนทอของการประปาหรือทอภายในสถานที่ของผูใชนํ้า 
หากผูใชนํ้ารายใดประสงคสูบนํ้าสงใชบนอาคารสูงหรือสถานที่อื่นใดตองจัดทําบอพักนํ้าอีกตอหน่ึงและแจง
พนักงานการประปาทราบ หากผูใดฝาฝนและเกิดความเสียหายกับการประปา การประปามีสิทธิงดจายนํ้าใหใช
และมีสิทธิดําเนินคดีตามกฎหมาย     
 

  ขอ ๑๗ ผูใชนํ้ารายใดสงสัยวามาตรวัดนํ้าอาจวัดปริมาณนํ้าคลาดเคลื่อน หรือพนักงานการ
ประปาบันทึกการใชนํ้าคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง สามารถย่ืนคํารองขอตรวจสอบได โดยแจงตอการประปา 
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานเปา เมื่อตรวจสอบแลวหากปรากฏวาคลาดเคลื่อนจริง การประปาจะคํานวณให
ตามที่ใชจริง หรือจะคิดคํานวณปริมาณนํ้าที่ใชไปตามขอ 20 
   

  ขอ ๑๘ กรณีมาตรวัดนํ้าชํารุดเสียหายเน่ืองจากการกระทําของผูใชนํ้า การประปาจะแจงให
ผูใชนํ้านํามาตรวัดนํ้าใหมมาติดต้ังและชําระคาธรรมเนียมการติดต้ัง ตามอัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัติ              
ขอ 3 กรณีที่ 3 หากไมดําเนินการ การประปาจะงดจายนํ้าทันที  

  ขอ ๑๙ กรณีบานเชาเมื่อผูเชายายออกไปหรือวางลงดวยประการใดก็ดี การประปาจะเรียกเก็บ
คานํ้าประปาจากผูที่ไดทําสัญญาการใชนํ้ากับการประปาหรือเจาของบานเชาหากบุคคลดังกลาวเพิกเฉยหรือ
ปฏิเสธความรับผิดชอบการประปาจะดําเนินคดีกับผูน้ันตามกฎหมาย 
 

  ขอ ๒๐ ในกรณีที่มาตรวัดนํ้าชํารุดหรือมีสาเหตุอื่นใด ไมวาจะเกิดจากการกระทําของผูหน่ึงผูใด 
ทําใหไมทราบปริมาณนํ้าที่ใชได การประปาจะคิดคํานวณนํ้าที่ใชน้ันในเดือนที่มาตรวัดนํ้าเดินเปนปกติเฉลี่ย
ยอนหลัง ๓ เดือน เพื่อเก็บคาใชนํ้าประปาของผูใชนํ้าในเดือนที่มาตรวัดนํ้าใชการไมไดหรือชํารุด 
  ถามาตรวัดนํ้าใชการไมไดในเดือนแรกที่มีการใชนํ้าการประปาจะคํานวณการใชนํ้าตามจํานวน
ที่ไดใชในภายหลัง เมื่อไดเปลี่ยนหรือแกไขมาตรวัดนํ้าน้ันจนใชงานไดตามปกติ 
 

  ขอ ๒๑ หามมิใหนํานํ้าประปาของการประปาเพื่อการผลิตและจําหนายในเชิงพาณิชยโดยไมได
รับอนุญาตจากพนักงานการประปา  

กรณีผูขอใชนํ้าประสงคจะใชนํ้าเพื่อการพาณิชยจะตองย่ืนคําขอตามแบบที่การประปากําหนด
และตองไดรับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีตําบลบานเปา คําวินิจฉัยของนายกเทศมนตรีตําบลบานเปา              
ใหเปนที่สุด 

 
หมวดที ่3 

การตดิตัง้ระบบประปาและการดแูลรกัษาระบบประปา 
 

  ขอ ๒๒ การเช่ือมตอทอเมนจายนํ้า มาตรวัดนํ้าและทอภายในผูใชนํ้าตองแจงใหการประปา
ทราบกอนลวงหนา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานเปา  เพื่อพนักงานการประปาจะได ควบคุมการติดต้ังหรือ
การเช่ือมตอใหเปนไปตามมาตรฐานที่การประปากําหนด 
   

  ขอ ๒๓ นํ้าประปาที่จะสงใหใชน้ันจะตองติดต้ังมาตรวัดนํ้า โดยการประปาจะเปนผูดําเนินการ
ติดต้ัง  และผูใชนํ้าจะตองออกคาใชจายตามที่การประปากําหนด  ทั้งน้ีการประปาจะดําเนินการติดต้ังมาตร              
วัดนํ้าได  เมื่อผูใชนํ้านําเงินมาชําระคาใชจายเปนที่เรียบรอยแลว 
 

  ขอ ๒๔ การติดต้ังทอภายนอกเพื่อเช่ือมตอกับทอเมนจายนํ้า การติดต้ังมาตรวัดนํ้าใหม เครื่อง
กั้นนํ้า การประปาจะเปนผูติดต้ังใหเทาน้ัน โดยการประปาอาจสนับสนุนทอภายนอกในระยะหางจากทอเมนจาย



[๖] 
 
นํ้าตามระยะหางไมเกิน ๒ เมตรเทาน้ัน หากสถานที่ใชนํ้าต้ังอยูระยะหางเกินกวาที่การประปากําหนดผูขอใชนํ้า
จะตองรับภาระคาใชจายเอง 
  ผูขอใชนํ้าตองซื้อมาตรวัดนํ้าเองตามขนาดที่การประปากําหนด โดยการประปาจะตรวจสอบ
มาตรฐานกอนการติดต้ัง และผูใชนํ้าตองชําระเงินคาบํารุงรักษามาตรวัดนํ้าตามอัตราที่กําหนด 

  ขอ 25 การติดต้ังมาตรวัดนํ้าจะตองอยูบริเวณสวนหนาอาคาร เพื่อเจาหนาที่จะไดอานเลข
มาตรวัดนํ้าไดสะดวก ทั้งน้ีเพื่อการตรวจสอบแกไขและบํารุงรักษา 
 

  ขอ ๒6 ถาทอภายนอกเกิดชํารุดข้ึน แมจะอยูภายนอกสถานที่ใชนํ้าก็ตาม ถือเปนหนาที่ของ
ผูใชนํ้าตองรีบแจงใหการประปาทราบเพื่อจะไดซอมแซมใหเปนที่เรียบรอย ถาผูใชนํ้าละเลยหรือเกิดจากความ
ประมาทเลินเลอของผูใชนํ้า ผูใชนํ้าจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายสําหรับนํ้าที่รั่วไหลหมดเปลืองไปหรอืความ
เสียหายอื่นใดของการประปา ตามที่การประปาประเมิน 
 

  ขอ ๒7 ผูใชนํ้าจะตองรับผิดชอบดูแลรักษามาตรวัดนํ้าใหอยูในสภาพใชการไดดี ถาเกิดการ
ชํารุดเสียหาย ผูใชนํ้าตองแจงการประปาทราบโดยเร็ว ถามาตรวัดนํ้าไดรับความเสียหายอันเกิดจากการ
เสื่อมสภาพตามอายุการใชงานการอุดตันหรือเกิดสนิมจนไมสามารถวัดการใชนํ้าไดหรือเกิดจากเพลิงไหม                 
ผูใชนํ้าตองรับผิดชอบเปลี่ยนมาตรวัดนํ้าใหม โดยการประปาจะดําเนินการติดต้ังใหโดยไมคิดคาใชจาย  
 

  ขอ ๒8 การประปาจะสงนํ้าประปาใหใชเมื่อพนักงานการประปา ไดตรวจสอบแลววาทอ
ภายในทอภายนอกและอุปกรณประปา อยูในสภาพพรอมใชงาน 
 

  ขอ ๒9 กรณีที่การประปา เห็นสมควรตองยายประตูเปด-ปดนํ้า และมาตรวัดนํ้าเพื่อประโยชน
ของการประปา ผูขอใชนํ้าตองอนุญาตและอํานวยความสะดวกใหการประปาดําเนินการ 
 

  ขอ 30 เมื่อพนักงานการประปา ติดต้ังอุปกรณการใชนํ้าประปาแลว หามผูใชนํ้าทําการแกไข
เปลี่ยนแปลงอุปกรณประปาขนาดมาตรวัดนํ้าหรือยายมาตรวัดนํ้า ถามีความเสียหายเกิดข้ึน ผูขอใชนํ้าตองชดใช
คาเสียหายใหแกการประปา 
 

  ขอ ๓1 ใหพนักงานการประปา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบลบานเปา            
มีอํานาจเขาไปตรวจสอบระบบประปาภายในอาคารเมื่อสงสัยวามีการใชนํ้าโดยทุจริต หรือการกระทําใดๆ ที่อาจ
เกิดความเสียหายแกการประปา ผูใชนํ้าตองอํานวยความสะดวกแกพนักงานการประปาในการเขาไปตรวจสอบ
ระบบประปาภายในอาคาร  
 
 

  ขอ ๓2 การดันทอลอดถนนเพื่อเช่ือมทอเมน ผูขอใชนํ้าจะตองจัดหาผู ดําเนินการและ
รับผิดชอบคาใชจาย 
 

  ขอ ๓3 ทอดับเพลิงสวนบุคคล จะติดต้ังภายในสถานที่ใชนํ้าก็ได โดยผูขอจะตองจัดหาอุปกรณ
เอง การติดต้ังตองอยูในความควบคุมและตรวจสอบของการประปา  จะตองใชเมื่อเกิดเพลิงไหมเทาน้ัน และตอง
ชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนด 
 

  ขอ ๓4 กรณีที่ผูใชนํ้าที่มีการติดต้ังมาตรวัดนํ้า ๒ มาตร คือของเทศบาลตําบลบานเปาและ  
ของกิจการประปาหมูบานอื่นๆ ใหผูใชนํ้าเลือกใชที่ใดที่หน่ึง หากมีการเปดใชนํ้าทั้ง ๒ มาตร สงผลใหมาตรวัดนํ้า                 
ตีกลับ การประปาจะเก็บคานํ้าประปาเทากับเดือนที่ผานมา โดยจะหมายเหตุไวในใบเสร็จรับเงินและผูใชนํ้า                 
ตองชําระคาบํารุงมาตรวัดนํ้าตามที่กําหนด 



[๗] 
 
  กรณีผูใชนํ้าที่มีมาตรวัดนํ้า ๒ มาตร ทั้งของเทศบาลตําบลบานเปาและของกิจการประปา
หมูบานอื่นๆ หากผูใชนํ้าลืมปดการใชมาตรวัดนํ้าใดมาตรวัดนํ้าหน่ึงเปนเหตุใหมาตรวัดนํ้าตีกลับหรือชํารุด
เสียหาย ผูใชนํ้าจะตองเปนผูออกคาใชจายในการจัดซื้อมาตรวัดนํ้าใหมและคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของ  โดยการ
ประปาจะเปนผูดําเนินการติดต้ังมาตรวัดนํ้าให 
 

  ขอ ๓5 การติดต้ังมาตรวัดนํ้าทุกกรณีการประปาจะเปนผูดําเนินการติดต้ังใหเทาน้ัน หากผูใช
นํ้าดําเนินการติดต้ังเองไมแจงการประปาทราบ  หากตรวจพบจะดําเนินการถอดมาตรวัดนํ้าพรอมตัดระบบ
ประปาทันที 
 

  ขอ ๓6 กรณีเกิดความชํารุดเสียหายตอทรัพยสินของการประปา ซึ่งเกิดจากกระทําของบุคคล
หน่ึงบุคคลใดบุคคลน้ันจะตองชดใชคาเสียหายตามจํานวนคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงที่การประปาไดใชจายเพื่อการ
แกไขความเสียหายน้ัน   
 

หมวดที ่4 
รายไดของการประปา 

 

  ขอ ๓7 ใหพนักงานการประปาหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบลบานเปา             
เปนผูจัดเก็บรายไดของการประปาโดยผูใชนํ้าตองชําระคานํ้าประปา คาบริการหรือคาธรรมเนียมตางๆตามอัตรา
คาธรรมเนียมการใชนํ้าทายเทศบัญญัติน้ี ซึ่งเทศบาลตําบลบานเปาจะออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูใชนํ้าไวเปน
หลักฐาน    

 

  ขอ ๓8 ถาปรากฏวาผูใชนํ้าไมชําระคานํ้าประปาติดตอกันเปนเวลาสามเดือน และการประปา
ไดแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรแลว หากไมมาชําระภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง การประปา                  
จะงดจายนํ้าประปา หากประสงคจะใชนํ้าประปาผูขอใชนํ้าจะตองชําระเงินคานํ้าที่คางอยูจนหมดเสียกอน และ
ชําระคาธรรมเนียมการติดต้ังเช่ือมตอมาตรวัดนํ้า ตามอัตราคาธรรมเนียมทายเทศบัญญัติน้ี  
 

  ขอ 39 หากปรากฏวาผูใชนํ้ารายใดใชนํ้าไมถึงเกณฑที่กําหนดตามอัตราทายเทศบัญญัติ                  
การประปาจะจัดเก็บคานํ้าประปาในอัตราคานํ้าข้ันตํ่า 

 

  ขอ ๔0 เทศบาลตําบลบานเปา ทรงไวซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคานํ้าและคาใชจายอื่น
ตามสภาพเศรษฐกิจ ขอเท็จจริงของตนทุนการผลิตและจะประกาศใหผูใชนํ้าทราบลวงหนา ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลบานเปาและสถานที่ปดประกาศของหมูบาน 
 

  ขอ ๔1 หากมีความจําเปนตองงดจายนํ้า เทศบาลตําบลบานเปาจะแจงใหผูใช นํ้าทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง เวนแตกรณีจําเปนเรงดวน เทศบาลตําบลบานเปาทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงด                 
การจายนํ้าในเวลาใดเวลาหน่ึงเปนการช่ัวคราว โดยไมตองแจงใหผูใชนํ้าทราบลวงหนาและผูใชนํ้าจะเร ียก
คาเสียหายจากเทศบาลตําบลบานเปาไมได 

หมวดที ่5 
การลดหยอน 

  ขอ ๔2 สําหรับผูบริจาคที่ ดินในการกอสรางระบบประปาใหใชนํ้าประปาโดยไมเสียคา
นํ้าประปาเดือนละไมเกิน ๓๐ ยูนิต (ลูกบาศกเมตร) หากมีการใชนํ้าประปาเกินกวาน้ันตองเสียคานํ้าประปา             
ตามอัตราที่กําหนดทายเทศบัญญัติน้ี 
 



[๘] 
 
  ขอ ๔3 เพื่อเปนสวัสดิการกับบุคคลซึ่งทําคุณประโยชนตอประเทศชาติ ตามนโยบาย                  
ของรัฐบาล จึงกําหนดใหบุคคลดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิไดรับการลดคานํ้าประปา ๑ ใน ๓ ของจํานวนหนวยที่ใช
จริง 

(๑) ทหารผานศึกในราชการสงครามที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนเกาหลี 
(๒) ทหารผานศึกในราชการสงครามที่ประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม 
(๓) ทหารผานศึกในราชการสงครามมหาเอเซียบูรพายุโรป 

 

ขอ ๔4 สวัสดิการกับบุคคลซึ่งทําคุณประโยชนตอประเทศชาติเปนสิทธิพิเศษที่ไดรับการยกเวน 
เฉพาะตัว ถาประสงคจะใหผูอื่นไดรับสิทธิแทน ใหแสดงความประสงคตอการประปา ผูไดรับสิทธิแทนมีสิทธิ                
ใชนํ้าไดเพียงหน่ึงหลังคาเรือนและมีสิทธิเปนระยะเวลาตลอดชีวิตของผูซึ่งทําคุณประโยชนตอประเทศชาติ เมื่อ     
ผูซึ่งทําคุณประโยชนตอประเทศชาติเสียชีวิตลงสิทธิน้ีเปนอันระงับไป 
 

  ขอ ๔5 หลักฐานซึ่งผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามขอ ๔๓ จะตองนําหลักฐานดังตอไปน้ีมาแสดง
พรอมสําเนา 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ 
(๒) หนังสือรับรองขององคการทหารผานศึก 
(๓) กรณีที่ผูขอลดคานํ้าประปายังเปนทหารประจําการ ตองมีหนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา 

มาแสดง 
(๔) ทะเบียนบาน 

 

ขอ ๔6 โครงการของทางราชการ  เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกิจกรรม     
สาธารณประโยชนเมื่อไดรับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีตําบลบานเปาแลว การประปาอาจใหใช
นํ้าประปาโดยไมคิดมูลคา 

 
 

หมวดที ่6 
บทลงโทษ 

  ขอ ๔7 ผูใดยายที่ ต้ังมาตรวัดนํ้า ทอภายนอกและอุปกรณประปาโดยไมไดรับอนุญาต                 
จากการประปาตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 

 

  ขอ ๔8 ผูใดดัดแปลง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงมาตรวัดนํ้า ทําใหมาตรวัดนํ้าเสียหายหรือทําให
มาตรวัดนํ้ามกีารกลับหรือสลับ เปลี่ยนแปลงแกไขตัวเลขเพื่อใหเสียคานํ้าประปานอยลง การประปาจะงดจายนํ้า
ใหใชและตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท และการประปามีสิทธิดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 

ขอ 49 ผูใดโดยทุจริตนํานํ้าประปาของการประปาไปใช โดยไมผานมาตรวัดนํ้าหรือตอทอ    
นอกมาตรวัดนํ้าจะถูกงดจายนํ้าใหใชทันทีและการประปามีสิทธิดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 

  ขอ ๕0 ผูใดนํานํ้าที่การประปาผลิตไปจําหนายโดยไมไดรับอนุญาต  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หน่ึงพันบาทและการประปามีสิทธิดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 

  ขอ ๕1 หากผูใชนํ้าฝาฝนเทศบัญญัติ สัญญาหรือระเบียบอื่นใดอันสืบเน่ืองกับเทศบัญญัติน้ี
หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําตักเตือนโดยชอบของพนักงานการประปา เทศบาลตําบลบานเปาทรงไวซึ่ง
สิทธิที่จะงดจายนํ้าใหใชไดทันที 



[๙] 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2561  
        
         ชูวิท  กุมารสิทธ์ิ 
       (นายชูวิท  กุมารสิทธ์ิ) 
            นายกเทศมนตรีตําบลบานเปา 
 
 

             เห็นชอบ 

 

(ลงช่ือ)        สมพงษ  คุมสุวรรณ 
             (นายสมพงษ  คุมสุวรรณ) 
                นายอําเภอหนองสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๐] 
 

บญัชอีตัราคาธรรมเนยีมในการใชน้าํประปาของเทศบาลตาํบลบานเปา 
ประกอบเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลบานเปา 

เรือ่ง การบรหิารกจิการประปาเทศบาลตาํบลบานเปา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
..................................................... 

 ขอ ๑ คาบํารุงรักษามาตรวัดนํ้า คิดเทากันทุกขนาด  เดือนละ  ๕  บาท 
 

 ขอ ๒ คานํ้าประปา คิดตามขนาดของมาตรวัดนํ้าที่ติดต้ัง ดังน้ี 

ลาํดบัที ่ ขนาดมาตรวดัน้าํ 
อตัราคาน้าํประปา 

ตอ ๑ ยนูติ (ลกูบาศกเมตร) 
๑ มาตรวัดนํ้า ขนาด ø ๑/๒” (๔หุน)  

แตไมเกินขนาด ø ๓/๔"  (๖ หุน)   

๖  บาท 

๒ มาตรวัดนํ้าขนาดใหญกวา ø ๓/๔"  (๖ หุนข้ึนไป)   
 

๗ บาท 

   

  สําหรับกจิการเพือ่การพาณิชย อาทิเชน กจิการหยอดเหรียญ ฯลฯ อัตราคานํ้าประปาตอ                   
๑ ยูนิต (ลูกบาศกเมตร) ละ  ๑๐ บาท 

 ขอ 3 คาธรรมเนียมการติดต้ังมาตรวัดนํ้า 
กรณีที่ 1 การขอใชนํ้าครั้งแรก คิดคาติดต้ังมาตรวัดนํ้า จํานวน 200 บาท 
กรณีที่ 2 การประปางดจายนํ้า อันเน่ืองมาจากผูใชนํ้าคางชําระคานํ้า หากประสงคจะใช 

นํ้าประปา ผูใชนํ้าตองชําระหน้ีที่คางไวทั้งหมดพรอมทั้งชําระคาติดต้ังเช่ือมตอมาตรวัดนํ้า จํานวน ๑๐๐ บาท       
  กรณีที่ 3 การประปางดจายนํ้า อันเน่ืองมาจากลักนํ้าใชหรือเจตนาทําใหมาตรวัดนํ้าเสีย              
หากประสงคจะใชนํ้าประปา ตองชําระคาติดต้ังมาตรวัดนํ้า จํานวน 2๐๐ บาท 
 

 ขอ 4 คาธรรมเนียมในการติดต้ังทอดับเพลิงสวนบุคคล คิดจดุละ ๒,๐๐๐ บาท  
 

 ขอ 5 การถอนมาตรวัดนํ้าเลกิการใชนํ้าประปาช่ัวคราว ซอมแซมเล็กนอย เชน ทอรั่ว กอกนํ้ารั่ว หรือ 
มาตรวัดนํ้ารั่ว ถาผูขอใชนํ้าแจงการประปา การประปาจะจดัทําใหโดยไมคิดคาใชจาย ทั้งน้ีหากตองเปลี่ยน
อุปกรณ ผูขอใชนํ้าตองจัดหาอุปกรณมาเอง 
 

  


