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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน 
เร่ือง   หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ําประปาและอัตราค่าบริการ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๘  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าสะท้อนและนายอําเภอพุนพิน  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เ รียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  เ ร่ือง  
หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการใชน้้ําประปาและอัตราค่าบริการ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  ตั้งแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดา  ข้อบัญญัติ  ประกาศ  คําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว  ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้   
“ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา”  หมายความว่า  เงินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลท่าสะท้อน  เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ําประปารวมทั้งค่ามาตรวัด  ค่าท่อ  อุปกรณ์  ค่าแรง  และ 
ค่าดําเนินการติดตั้งประปาจนแล้วเสร็จ  แต่ไม่รวมถึงค่าติดตั้งประปาภายในอาคาร 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน 
“ผู้ขอใช้น้ํา”  หมายความว่า  ผู้ย่ืนความประสงค์ขอใช้น้ําต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
“ผู้ใช้น้ํา”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ใช้น้ําประปาขององค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน 
“อุปกรณ์”  หมายความว่า  สิ่งของที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งและจําหน่ายน้ําแก่ผู้ใช้น้ํา 
“มาตรวัดน้ํา”  หมายความว่า  เคร่ืองบอกจํานวนปริมาณการใช้น้ําที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 

ที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนกําหนด 
“ประตูน้ํา”  หมายความว่า  อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับปิดเปิดจัดส่งจําหน่ายน้ําให้แก่ผู้ใช้น้ํา 
“ทอ่”  หมายความว่า  ท่อสําหรับใช้ในการส่งน้ําและจําหน่ายน้ํา 
“ท่อภายนอก”  หมายความว่า  ท่อที่ต่อจากท่อเมนประปาไปเชื่อมต่อกับมาตรวัดน้ํา 
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“ท่อภายใน”  หมายความว่า  ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ําเข้าสู่สถานที่ใช้น้ําหรือภายในอาคารของ
ผู้ใช้น้ํา 

“งดจ่ายน้ํา”  หมายความว่า  การที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนงดจัดส่งน้ําและจําหน่ายน้ํา  
ให้แก่ผู้ใช้น้ํา 

ข้อ ๕ การขอใช้น้ําประปา  ผู้ขอใช้น้ําต้องย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบคําขอ 
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนกําหนด  และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา  ตามบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ในการย่ืนคําขอใช้น้ําตามวรรคหน่ึง  ผู้ขอใช้น้ําจะต้องนําเอกสารหลักฐานมาย่ืนประกอบคําขอใช้น้ํา
ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สาํเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ 
  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (๓)  แผนผังที่ตั้งมาตรวัดน้ํา 
  (๔)  กรณีผู้ ย่ืนคําขอใช้น้ําเป็นผู้เช่า  หรือผู้อาศัยตามทะเบียนบ้าน  ต้องมีหนังสือ 

มอบอํานาจจากเจ้าบ้านมาประกอบด้วย 
กรณีสถานที่ราชการ  บ้านพักของทางราชการ  ที่ทําการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  วัด  และสถานที่

ประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ  ที่จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว  การขอใช้น้ําประปาต้องให้ผู้มีอํานาจลงนาม
ตามกฎหมายของสถานที่นั้น ๆ  เป็นผู้ย่ืนคําขอใช้น้ํา 

ข้อ ๖ ในการส่งน้ําประปาต้องดําเนินการตามข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนจะส่งน้ําประปาให้กับผู้ขอใช้น้ําก็ต่อเม่ือได้รับ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นผู้ใช้น้ําเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
  (๒)  การติดตั้งท่อภายนอกกับมาตรวัดน้ําพร้อมทั้งการกําหนดขนาดของอุปกรณ์   

เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  โดยผู้ใช้น้ําต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดทําและติดตั้ง  
ทั้งหมด  สําหรับการติดตั้งท่อภายในนั้นผู้ขอใช้น้ําจะต้องดําเนินการติดตั้งและออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
เองทั้งหมด 

  (๓)  มาตรวัดน้ําจะต้องติดตั้งไว้ที่ต้นทางในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ําที่ตรวจสอบได้ง่าย  
เพื่อความสะดวกแก่พนักงานตรวจมาตรวัดน้ํา  สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้น้ํา  หรือทําการเปลี่ยนแปลง
แก้ไข  และซ่อมแซมบํารุงรักษาได้ตลอดเวลา  ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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  (๔)  มาตรวัดน้ํา  ท่อภายนอก  และอุปกรณ์เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าสะท้อน  ท่อภายในเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ํา 

  (๕)  กรณีท่อภายในเกิดการชํารุดเสียหาย  ผู้ใช้น้ําจะต้องดําเนินการซ่อมแซม  และ 
ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเองทั้งหมด  และต้องชําระค่าน้ําที่สูญไปจากการร่ัวไหลเนื่องจากการชํารุดนั้น 

  (๖)  ห้ามผู้ใช้น้ําทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่ติดตั้งประตูน้ํา  มาตรวัดน้ํา   
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน 

  (๗)  ผู้ใช้น้ําจะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษา  ประตูน้ํา  มาตรวัดน้ํา  และท่อภายใน 
ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ  ถ้าเกิดการชํารุดเสียหาย  โดยการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงของผู้ใช้น้ําเอง  องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนจะไม่รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ   

  (๘)  ถ้าปรากฏว่าท่อภายนอกในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ําเกิดชํารุดร่ัวไหลขึ้น  ผู้ใช้น้ําต้องแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนโดยเร็วที่สุด  เพื่อจะได้ซ่อมแซมให้ใช้การได้โดยด่วน 

ข้อ ๗ อัตราค่าน้ําประปา  ให้คิดตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๘ กรณีมีเหตุจําเป็นจะงดหรือหยุดการใช้น้ําเป็นคร้ังคราวหรือเฉพาะราย  องค์การบริหาร

ส่วนตําบลท่าสะท้อนจะแจ้งให้ผู้ใช้น้ําทราบก่อนทุกคร้ัง 
ข้อ ๙ ค่าซ่อมถนน  ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง  อันเกิดจากการติดตั้งประปาจากท่อเมนหลัก  ผู้ขอใช้น้ํา

จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 
ข้อ ๑๐ ผู้ใช้น้ําต้องชําระค่าน้ําประปาเม่ือพนักงานเก็บค่าน้ําประปา  ได้เรียกเก็บค่าน้ําประปา  

เม่ือผู้ใช้น้ําได้ชําระเงินแล้วพนักงานจะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน  หากผู้ใช้น้ําไม่สามารถชําระเงิน
ได้เม่ือพนักงานเก็บค่าน้ําประปาเรียกเก็บจะต้องนําเงินไปชําระ  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
สะท้อนภายในเจ็ดวัน  นับถัดจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งใบแจ้งหนี้ไว้  ณ  สถานที่ที่ผู้ใช้น้ําแจ้งไว้กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  
มีสิทธิที่จะงดจ่ายน้ําแก่ผู้ใช้น้ํารายนั้นก็ได้  และผู้ใช้น้ําจะต้องรับผิดชอบชําระหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๑ กรณีมาตรวัดน้ําเสีย  ให้คิดอัตราค่าน้ําโดยเฉลี่ยจากค่าน้ําสามเดือนหลังสุดก่อน 
มาตรวัดน้ําเสียโดยนําอัตราค่าน้ําสามเดือนล่าสุดก่อนมาตรวัดน้ําเสียบวกรวมกันแล้วหารด้วยสาม  เว้นแต่
กรณีมาตรวัดน้ําเสียในเดือนแรกที่เร่ิมใช้น้ําจะคิดคํานวณที่ใช้ไปภายหลัง  เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบล 
ท่าสะท้อนได้เปลี่ยนมาตรวัดน้ําใหม่แล้ว 
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ข้อ ๑๒ ผู้ใช้น้ําต้องรับผิดชอบดูแลรักษาตราผนึกที่มาตรวัดน้ําและบริเวณข้อต่อรวมทั้งลวดที่
ใช้มัดตราให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย  หากชํารุดหรือถูกทําลายไป  หรือลวดที่ใช้มัดตราผนึกขาดไปไม่ว่า 
จะเป็นด้วยเหตุใด ๆ  ก็ตาม  ผู้ใช้น้ําต้องรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนทราบทันทีที่พบเห็น 

ข้อ ๑๓ ผู้ใช้น้ําต้องรับผิดชอบดูแลรักษามาตรวัดน้ําและประตูน้ําให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
ใช้การได้ภายใต้ข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  กรณีมาตรวัดน้ําชํารุดเสียหายเนื่องจากการกระทําของผู้ใช้น้ํา  จนไม่สามารถ 
จดบันทึกปริมาณการใช้น้ําจากมาตรวัดน้ําได้  หรือกรณีที่ผู้ใช้น้ํากระทําด้วยวิธีการใด ๆ  ให้ตัวเลขใน 
มาตรวัดน้ําเดินไม่เป็นปกติตามสภาพเดิมที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนได้ติดตั้ง  หรือมีเจตนา
กระทําให้มาตรวัดน้ําสูญหายไป  ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนต้องเปลี่ยนหรือติดตั้ง 
มาตรวัดน้ําใหม่  ผู้ใช้น้ําต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการเปล่ียนหรือติดตั้งมาตรวัดน้ําใหม่และองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทําดังกล่าว  โดยการกําหนดอัตรา
ค่าเสียหายนั้นให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณีไป 

  (๒)  ในกรณีมาตรวัดน้ําเกิดการชํารุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ  ซึ่งไม่ได้เป็น 
การกระทําของผู้ใช้น้ําหรือบุคคลในครอบครัวหรือในความปกครองของผู้ใช้น้ํา  องค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าสะท้อจะดําเนินการซ่อมแซมหรือติดตั้งใหม่  โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ท่าสะท้อนทั้งหมด 

ข้อ ๑๔ บรรดาท่อเมนประปา  ท่อภายนอกรวมถึงมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์เป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  ผู้ใดหรือสัตว์เลี้ยงของผู้ใดกระทําให้เกิดการชํารุดเสียหาย  ผู้นั้น
จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายสําหรับการนั้น 

ข้อ ๑๕ ในกรณีบุคคลซึ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในสถานที่ของผู้ใช้น้ําเดิม  มีความประสงค์จะเป็น
ผู้ใช้น้ําแทนผู้ใช้น้ําเดิม  หรือประสงค์จะรับช่วงการใช้น้ําต่อจากผู้ใช้น้ําเดิม  บุคคลนั้นต้องแจ้งความประสงค์
ขอใช้น้ําต่อองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนโดยไม่ชักช้า  โดยในการแจ้งนั้นให้ผู้แจ้งนําเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ  ๕  วรรคสอง  มาย่ืนต่อองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนด้วย  เพื่อประกอบการพิจารณา 
ให้เป็นผู้ใช้น้ํา  ทั้งนี้  ผู้แจ้งต้องชําระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการขอใช้น้ําในกรณีนี้ทั้งหมด 

บุคคลซึ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในสถานที่ของผู้ใช้น้ําเดิมและได้ใช้น้ําต่อจากผู้ใช้น้ําเดิมโดยมิได้ 
แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนทราบ  หากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนตรวจพบแล้ว
แจ้งให้ทราบให้บุคคลนั้นแจ้งขอเป็นผู้ใช้น้ํา  หรือขอใช้น้ําต่อจากผู้ใช้น้ําเดิมภายในกําหนดสิบห้าวัน   
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นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  หากพ้นกําหนดดังกล่าวแล้วองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนจะงดจ่ายน้ําแก่สถานที่นั้น 

ข้อ ๑๖ สถานที่ใดที่ใช้น้ําประปาอยู่ก่อนแล้วแต่ได้ยกเลิกไป  ภายหลังมีผู้ขอใช้น้ําประปาอีก 
ผู้ขอใช้น้ําต้องปฏิบัติตามข้อ  ๕  แห่งข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๗ ผู้ใช้น้ํารายใดถูกงดจ่ายน้ําเพราะไม่ชําระหนี้ค้าง  หรือเพราะเหตุอย่างอื่น  ภายหลัง 
ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้น้ําต่อ  ผู้ใช้น้ํารายนั้นต้องชําระหนี้ค้าง  ค่าปรับ  รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  อันเกิดจาก
การขอใช้น้ําต่อทั้งหมด 

ข้อ ๑๘ การขอย้ายสถานท่ีใช้น้ําจากอาคารเดิมไปยังอาคารใหม่ให้คิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ประปาเช่นเดียวกับการขอติดตั้งใหม่  เว้นแต่ค่ามาตรวัดน้ํา 

ข้อ ๑๙ กรณีผู้ใช้น้ํามีข้อสงสัยว่ามาตรวัดน้ํามีความคลาดเคลื่อนในการวัดปริมาณการใช้น้ํา  
หรือขัดข้องไม่เป็นปกติ  ให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนดําเนินการตรวจสอบโดยเร็ว 

ข้อ ๒๐ ห้ามผู้ใดใช้เคร่ืองสูบน้ําหรือเคร่ืองมืออื่นใดสูบน้ําจากท่อจ่ายน้ําขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าสะท้อนหรือต่อท่อตรงจากท่อภายนอก  หากมีผู้ใดฝ่าฝืนองค์การบริหารส่วนตําบล 
ท่าสะท้อนถือว่าผู้นั้นกระทําผิดตามกฎหมายอาญา  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนจะฟ้องร้อง
ดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไป 

ข้อ ๒๑ ผู้ใช้น้ําต้องอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน  
ในการเข้าไปตรวจสอบท่อและอุปกรณ์ภายในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ําเม่ือมีเหตุอันสมควร 

ข้อ ๒๒ กรณีมีท่อน้ําภายในอาคารที่ใช้น้ําจากแหล่งอื่น  เช่น  น้ําฝน  น้ําบ่อ  ฯลฯ  ท่อน้ํา
ดังกล่าวต้องแยกจากท่อภายในโดยเด็ดขาด 

ข้อ ๒๓ กรณีผู้ใช้น้ําทําการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  หรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนที่ดําเนินการให้คําแนะนําโดยชอบ  องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนจะงดจ่ายน้ําแก่ผู้ใช้น้ํารายนั้นก็ได้ 

ข้อ ๒๔ การใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนไม่ได้กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  หรือ 
ยังไม่มีระเบียบ  หลักเกณฑ์  ประกาศ  คําสั่ง  ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนกําหนดไว้  ให้นํา
ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือหนังสือสั่งการของการประปาส่วนภูมิภาคเก่ียวกับเร่ืองนั้น ๆ  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
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ข้อ ๒๕ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนจะงดเก็บค่าใช้น้ําประปาให้กับผู้ที่ได้อุทิศที่ดิน
เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยจะงดเก็บค่าใช้น้ําประปาเดือนละ  ๒๐  ลูกบาศก์เมตรเป็นเวลา  ๕  ปี   
แต่หากผู้อุทิศที่ดินได้ใช้น้ําประปาเกินกว่าที่กําหนดจะเรียกเก็บเฉพาะส่วนที่เกิน 

ข้อ  ๒๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อนเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี
อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ธวัชชัย  ทองตําลึง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะท้อน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาสะทอน 

เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธกีารและเงื่อนไขในการใชน้ําประปาและอัตราคาบริการ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม  (บาท) 

๑. 

๒. 

๓. 

 

๔. 

๕. 

๖. 

คาน้ําประปาหนวยละ 

คามาตรวัดน้ํา / อุปกรณ / ติดตั้ง 

คาประกันการใชน้ํา   

(หากแจงเลิกการใชน้ําและไมมีหนี้คางชําระคาน้ําจะคืนคาประกัน) 

คาบํารุงรายเดือน 

คาปรับรายเดือน 

คาเชื่อมตอ  (กรณีถูกงดจายน้ํา) 

 

๕-๘ 

๕๐๐ 

๑๐๐ 

 

๑๕ 

๕๐ 

๕๐ 

 

 


