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รายงานการประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
สมัยสามญั  สมัยที่ ๓/2557  ครัง้ที ่1  ประจาํป( 2557   

วันที่  1๓  สงิหาคม  พ.ศ. 2557 
ณ  ห�องประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 

------------------------------ 
 
ผู�มาประชมุ 

1. นายโอฬาร  นะมะ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
2. นายสารยุทธ  พรหมอุบล รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
3. นายสุรพล  แผ�วบาง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  1 
4. นายสมศักด์ิ   จรัล สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  2 
5. นายเสมา  ธรรมบดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  3 
6. นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  4 
7. นายมงคล  นิลจันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  5 
8. นายสายสัมพันธ�  ศรีบุรุษ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  5 
9. นายวิษณุ  จันทร�เขียว สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  7 
๑๐. นายฐานิสรณ�  เศรษฐเชื้อ เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน   

 
ผู�ไม�มาประชมุ 
     1. นายจรงศักด์ิ  วงศ�กิจพิมาน  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี ๒  ลาประชุม 

๒.    นายวิทยา  คงรอด            สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี 6  ลาประชุม 
๓.    นางประณีต  คงดี             สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี ๓  ลาประชุม 
๔.    นายสมเหียะ  สระทองไหม สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  4 
 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
1. นายธวัชชัย   ทองตําลึง นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
2. นายประยงค�  เกตกรณ� รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
3. นายวีระยุทธ  วังแช เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
4. นายพงศธร  ศรีพลวัฒน� ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
 

รวม  สมาชิกสภา อบต.   ท้ังหมด             14      คน 
     ผู�มาประชุม           จํานวน     10      คน 
     ผู�ลาประชุม  จํานวน              ๓       คน 
     ผู�ไม�มาประชุม  จํานวน              ๑       คน  
     ผู�เข�าร�วมประชุม  จํานวน             ๔       คน 
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บันทกึการประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
สมัยสามญั สมยัที ่๓/2557  ครัง้ที ่1  ประจาํป( 2557   

วันที่  1๓  สงิหาคม  พ.ศ. 2557  
ณ  ห�องประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 

------------------------------ 

เปJดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

              เม่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ได�มาลงนามเข�าร�วมประชุม จํานวน ๑๐ คน  
ครบองค�ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และข�อ  ๒๕  แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการ
ประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบล  จึงให�สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเข�าห�องประชุม   

ประธานสภา อบต.                   สวัสดีครับ  คณะผู�บริหารและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล        
ท�าสะท�อน  ทุกท�าน  เม่ือสมาชิกสภาฯ  มาพร�อมกันแล�วผมขอเปJดประชุม 
การประชุมครั้งนี้เปTนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓/2557  ครั้งท่ี ๑  
ประจําป( ๒๕๕๗   ต�อไปจะเปTนการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบยีบวาระที ่๑  เรื่องทีป่ระธานแจ�งให�ทีป่ระชมุทราบ 

(๑) ขอแจ�งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  

ระเบยีบวาระที ่๑  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

ระเบยีบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 

ระเบยีบวาระที ่๓  เรื่องด�วน 

1.  การพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป(งบประมาณ  
พ.ศ. 2558    

2.  การพิจารณาร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน       
เรื่องหลักเกณฑ�  วิธีการและเง่ือนไขในการใช�น้ําประปาและอัตราค�าบริการ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

3.  การพิจารณาร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน       
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕4๑ แก�ไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ท่ีประชุมฯ   รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที ่๒   รบัรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ล�ว 

เลขานุการสภา  อ�านรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว (สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒/2557  ครั้งท่ี 1 
ประจําป( ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7)               
ต�อท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ ขอให�ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
ท�าสะท�อน  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒/2557  ครั้งท่ี 1 ประจําป( ๒๕๕๗  
เม่ือวันท่ี ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7  มีสมาชิกสภา อบต. ท�านใด
ต�องการแก�ไขหรือไม� 

ท่ีประชุม   ไม�มี 

ประธานสภาฯ   ขอให�ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว  

ท่ีประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว  ด�วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง       
งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องด�วน  

๑. เรื่องการพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจําป(
งบประมาณ  พ.ศ. 2558 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม คณะผู�บริหารได�เสนอญัตติร�างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย  ประจําป(งบประมาณ  พ.ศ. 2558   เชิญฝYายบริหาร
ชี้แจง เชิญครับ 

นายก อบต. ตามท่ีคณะผู�บริหารได�เสนอญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  
ประจําป(งบประมาณ  พ.ศ. 2558  และสภาองค�การบริหารส�วนตําบล   
ท�าสะท�อน  ได� กําหนดระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 
3/2557  ครั้งท่ี 1  วันท่ี  13  สิงหาคม  พ.ศ. 2557  ในระเบียบวาระท่ี 
3  เรื่องด�วน  เพ่ือพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจําป(
งบประมาณ  พ.ศ.  2558  นั้น  เนื่องจากขณะนี้ ผู�บริหารได�ตรวจสอบ
พบว�าร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป(งบประมาณ  พ.ศ. 2558  
ท่ีเสนอไปนั้น  ยังมีข�อบกพร�องในรายละเอียดประมาณการรายจ�ายท่ีจะต�อง
ปรับปรุงแก�ไขหลายรายการ   จึงขอความยินยอมจากท่ีประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เพ่ือขอถอนญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�าย  ประจําป(งบประมาณ  พ.ศ. 2558  ออกจากระเบียบวาระการ
ประชุมในครั้งนี้ครับ 
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ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ  ช�วยชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวข�อง  ให�ท�านสมาชิกสภาได�รับ
ทราบด�วย  

เลขานุการสภา ระเบียกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ข�อ ๕๕  การขอถอนญัตติ
หรือคําแปรญัตติหรือการแก�ไขข�อความในญัตติร�างข�อบัญญัติซ่ึงเปTนเหตุให�
เปลี่ยนหลักการของร�างข�อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเปTนผู�รับรอง หรือ
จากการเปTนผู�ร�วมกันเสนอญัตติ จะกระทําเม่ือใดก็ได�เว�นแต�ญัตตินั้นได�จัด
เข�าระเบียบวาระแล�วต�องได�รับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาท�องถ่ิน หรือ
คําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต�องได�รับความยินยอมจาก       
ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท�านใดจะแสดงความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม�  

ท่ีประชุม ไม�มี 

 

ท่ีประชุม มีมติอนุ มั ติ ให�ผู�บริหารถอนญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  
ประจํ าป(งบประมาณ  พ.ศ.  2558  ด� วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง            
งดออกเสียง 2 เสียง คือ นายโอฬาร  นะมะ และนายฐานิสรณ�  เศรษฐเชื้อ
   

นายก อบต. เนื่องจากร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจําป(งบประมาณ  พ.ศ. 
2558  ยังมีข�อบกพร�องในรายละเอียดประมาณการรายจ�ายท่ีจะต�อง
ปรับปรุงแก�ไขหลายรายการ  เพ่ือกองช�างและเจ�าหน�าท่ีงบประมาณ
จําเปTนต�องใช�เวลาในการตรวจสอบแก�ไขรายละเอียดประมาณการรายจ�าย
หลายรายการให�ถูกต�อง   และจัดทําเปTนร�างงบประมาณรายจ�ายเสนอต�อ
นายก อบต.อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให�นายก อบต.ได�นําเสนอต�อสภาท�องถ่ิน       
ในโอกาสต�อไป    

ประธานสภาฯ ขอให�ฝY ายบริหารเร� ง ดําเนินการแก� ไขข�อบกพร�องในร�างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย  ประจําป(งบประมาณ  พ.ศ. 2558 และนําเสนอ
ประธานสภาโดยด�วน  

นายก อบต. รับทราบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท�านใดจะแสดงความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม� 

ท่ีประชุม  ไม�มี 
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ประธานสภาฯ เรื่องด�วน  เรื่องที่ 2  เรื่อง การพิจารณาร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน เรื่องหลักเกณฑ�  วิธีการและเงื่อนไขในการใช�น้ําประปา
และอัตราค�าบริการ  พ.ศ. ๒๕๕๗  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงข�อกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

เลขานุการสภา พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก�ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   

  มาตรา 66 องค�การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจหน�าท่ีในการพัฒนา
ตําบลท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

  มาตรา 68 ภายใต�บังคับแห�งกฎหมาย องค�การบริหารส�วนตําบลอาจ
จัดทํากิจการในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล ดังต�อไปนี้  (๑) ให�มี     
น้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

มาตรา 71  องค�การบริหารส�วนตําบลอาจออกข�อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนตําบลเ พ่ือใช� บั ง คับในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลได�  เท�า ท่ี             
ไม�ขัดต�อกฎหมาย หรืออํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล ในการนี้
จะกําหนดค�าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู�ฝYาฝ\นด�วยก็ได�แต� 
มิให�กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท  เว�นแต�จะมีกฎหมายบัญญัติไว�เปTน
อย�างอ่ืน 

ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล  จะเสนอได�ก็แต�คณะผู�บริหาร หรือ
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  หรือราษฎรในเขตองค�การบริหาร
ส�วนตําบล ตามกฎหมายว�าด�วยการเข�าชื่อเสนอข�อบัญญัติท�องถ่ิน 

ในกรณีท่ีนายอําเภอไม�เห็นชอบด�วยกับร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วน
ตําบลใด ให�ส�งคืนสภาองค�การบริหารส�วนตําบลภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ี
นายอําเภอได�รับร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลดังกล�าวเพ่ือให�  
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาทบทวนร�างข�อบัญญัติองค�การ
บริหารส�วนตําบลนั้นใหม� หากนายอําเภอไม�ส�งร�างข�อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนตําบลคืนสภาองค�การบริหารส�วนตําบลภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ี
นายอําเภอได�รับร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลดังกล�าว ให�ถือว�า
นายอําเภอเห็นชอบกับร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลนั้น 

เม่ือสภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาทบทวนร�างข�อบัญญัติองค�การ
บริหารส�วนตําบลตามวรรคสี่แล�ว มีมติยืนยันตามร�างข�อบัญญัติ       
องค�การบริหารส�วนตําบลเดิมด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� ให�นายก
องค�การบริหารส�วนตําบลลงชื่อและประกาศเปTนข�อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนตําบลได�โดยไม�ต�องขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แต�ถ�าสภาองค�การ



~ 5 ~ 
 

 

บริหารส�วนตําบลไม�ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับร�างข�อบัญญัติ
องค�การบริหารส�วนตําบลคืนจากนายอําเภอหรือยืนยันด�วยคะแนนเสียง
น�อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
ท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� ให�ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลนั้นเปTนอัน   
ตกไป 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ชี้แจงรายละเอียด ใน
การเสนอร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน เรื่องหลักเกณฑ�  
วิธีการและเง่ือนไขในการใช�น้ําประปาและอัตราค�าบริการ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายก อบต. เรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผม  นายธวัชชัย  ทองตําลึง         
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  การเสนอร�างข�อบัญญัติองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล     
ท�าสะท�อน เรื่องหลักเกณฑ�  วิธีการและเง่ือนไขในการใช�น้ําประปาและ
อัตราค�าบริการ  พ.ศ. ๒๕๕๗  นั้น มีหลักการและเหตุผลดังต�อไปนี้   

 หลักการ 

 โดยท่ีเปTนการสมควรกําหนด  หลักเกณฑ�  การใช�น้ําประปา  และการ
บํารุงรักษาระบบประปาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เพ่ือให�การ
บริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู�บ�านท่ีเปTนทรัพย�สินของ
องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  สามารถให�บริการข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปTน
ต�อการดํารงชีพ  เพ่ิมระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ได�อย�างมีประสิทธิภาพ  ราษฎรได�ใช�
ประโยชน�จากระบบประปาสาธารณะได�อย�างท่ัวถึง  เปTนธรรม  เกิด
ประโยชน�สูงสุด  และเพ่ือให�การบริหารจัดการ  ระบบการใช�น้ําประปา
เปTนไปอย�างมีประสิทธิภาพ  มีความโปร�งใส  เกิดความมีส�วนร�วมของ
ประชาชนให�เกิดความรับผิดชอบร�วมกันมีความคุ�มทุนกับงบประมาณท่ี
ลงทุนไป  และบรรลุเป]าหมายสุดท�าย  คือ  การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน  สอดคล�องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 2542  
มาตร  16  และการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู�บ�าน
เปTนไปด�วยความเรียบร�อย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการ
บริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู�บ�าน พ.ศ. 2548   

 เหตุผล 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 68  (1)  และมาตรา 71               
แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537  
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบ
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ประปาหมู�บ�าน  พ.ศ. 2548  จึงเห็นสมควรตราข�อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนตําบลท�าสะท�อน เรื่องหลักเกณฑ�  วิธีการและเง่ือนไขในการใช�
น้ําประปาและอัตราค�าบริการ  พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือใช�เปTนแนวทางการบริหาร
กิจการประปาหมู�บ�านให�มีระเบียบ หลักเกณฑ� และวิธีปฏิบัติให�เปTนไปใน
แนวทางเดียวกัน สามารถให�บริการข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปTนต�อการดํารงชีพและ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  
ได�อย�างมีประสิทธิภาพในกรณีท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีไม�มีความพร�อมในการ
บริหาร กิจการประปาหมู�บ�านด�วยตนเอง  โดยความเห็นชอบของ           
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  และนายอําเภอพุนพิน 

 ซ่ึงรายละเอียดร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน เรื่อง
วิธีการและเง่ือนไขในการใช�น้ําประปาและอัตราค�าบริการ  พ.ศ. ๒๕๕๗          
ตามเอกสารท่ีได�แจกให�เพ่ือนสมาชิกแล�วครับ 

เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗  แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554    

ข�อ ๔๓  ร�างข�อบัญญัติต�องแบ�งเปTนข�อและมีบันทึกดังต�อไปนี้ 

 (๑) หลักการของร�างข�อบัญญัติ 

 (๒) เหตุผลท่ีเสนอร�างข�อบัญญัติ 

การเสนอร�างข�อบัญญัติให�เปTนไปตามแบบท�ายระเบียบนี้ 

เม่ือประธานสภาท�องถ่ินได�รับญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีเสนอมาและตรวจแล�ว
เห็นว�าถูกต�องให�ส�งสําเนาแก�สมาชิกสภาท�องถ่ินล�วงหน�าไม�น�อยกว�า  สามวัน
ก�อนวันประชุม  เว�นแต�เปTนการประชุมอันรีบด�วน  แต�ไม�ให�น�อยกว�ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก�อนกําหนดเวลานัดประชุม  ถ�าตรวจแล�วเห็นว�าไม�ถูกต�องให�แจ�งผู�
เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีได�รับญัตตินั้น  เว�นแต�เปTนญัตติ        
ร�างข�อบัญญัติเ ก่ียวด�วยการเงินท่ีไม� มีคํารับรองของผู�บริหารท�องถ่ิน               
ให�ประธานสภาท�องถ่ินส�งร�างข�อบัญญัติดังกล�าวไปยังผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือ
พิจารณาให�คํารับรองหากผู�บริหารท�องถ่ินไม�แจ�งผลการพิจารณาให�คํารับรอง
ให�ทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับร�างข�อบัญญัติดังกล�าวจาก
ประธานสภาท�องถ่ินให�ประธานสภาท�องถ่ินแจ�งให�ผู�เสนอทราบโดยเร็ว 

ข�อ ๔๕ ญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีประชุมสภาท�องถ่ินต�องพิจารณาเปTนสามวาระ 
แต�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินจะอนุมัติให�พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได� 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู�บริหารท�องถ่ินหรือสมาชิกสภาท�องถ่ิน
จํานวนไม�น�อยกว�าหนึ่งในสามของจํานวนผู�ท่ีอยู�ในท่ีประชุมจะเปTน  ผู�เสนอ 
ก็ได� เม่ือท่ีประชุมสภาท�องถ่ินอนุมัติให�พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล�ว    
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การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินเปTนกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให�ประธานท่ีประชุมเปTนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ขอหารือว�าท่ีประชุมจะให�พิจารณาร�างข�อบัญญัติเปTนสามวาระ  หรือจะให�
พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

นายก อบต. เรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผม  นายธวัชชัย  ทองตําลึง         
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ผมจะขอเสนอให�พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวครับ 

ประธานสภาฯ ท่ีประชุมมีท�านใดจะเสนอเปTนอย�างอ่ืน  หรือไม� 

ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติให�พิจารณาสามวาระรวดเดียว   ด�วยคะแนนเสียง ๘ เสียง       
งดออกเสียง 2 เสียง  

ประธานสภาฯ ถ�าเช�นนั้น  ในข้ันรับหลักการมีเพ่ือนสมาชิกท�านใดมีข�อสงสัย  จะอภิปราย  
หรือให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม เก่ียวกับเรื่อง ร�าง ข�อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนตําบลท�าสะท�อน เรื่องหลักเกณฑ�  วิธีการและเง่ือนไขในการใช�
น้ําประปาและอัตราค�าบริการ  พ.ศ. ๒๕๕๗   บ�างครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี   เรียนท�านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  ผมนายเสมา  ธรรมบดี   สมาชิกสภาฯ  
หมู�ท่ี ๓  สอบถามถึงเหตุผลความจําเปTนในการออกข�อบัญญัติองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน เรื่องหลักเกณฑ�  วิธีการและเง่ือนไขในการใช�
น้ําประปาและอัตราค�าบริการ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นายก อบต. เนื่องจากตําบลของเรายังไม�มีข�อบัญญัติฯ  รองรับท่ีเก่ียวกับระบบประปา
หมู�บ� าน  ซ่ึงอยู� ในความรับผิดชอบขององค�การบริหารส�วนตําบล             
ท�าสะท�อน  

นายสมศักด์ิ จรัล เรียนท�านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  ผมนายสมศักด์ิ  จรัล  สมาชิกสภาฯ  
หมู� ท่ี ๒   เนื่องจากในการเก็บค�าน้ํา ให�แบ�งเขตในการกําหนดอัตรา        
ค�าน้ําประปา เพ่ือความยุติธรรมสําหรับผู�ใช�น้ําประปาครับ 

นายก อบต. ครับ เนื่องจากคุณภาพของน้ําในตําบลท�าสะท�อนของเรามีคุณภาพ           
ท่ีต�างกัน แต�อัตราการเก็บค�าน้ําประปา จะอยู�ช�วง หน�วยละ ๕-๘ บาท  

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท�านใดมีข�อเสนอหรือข�อแก�ไขเพ่ิมเติม อีกบ�างครับ 

ท่ีประชุมฯ ไม�มีข�อเสนอแนะหรือแก�ไขเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ เม่ือไม�มีการอภิปรายแล�ว  กระผมขอมติท่ีประชุมว�าจะรับหลักการแห�ง     
ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน เรื่องหลักเกณฑ�  วิธีการ
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และเง่ือนไขในการใช�น้ําประปาและอัตราค�าบริการ  พ.ศ. ๒๕๕๗  หรือไม�  
โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุมฯ มีมติรับหลักการ  ด�วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาฯ การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินเปTนกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให�ประธานท่ีประชุมเปTนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มี
สมาชิกท�านใดจะเสนอคําแปรญัตติบ�าง  เชิญครับ 

ท่ีประชุมฯ ไม�มีการเสนอคําแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ เม่ือไม�มีการเสนอคําแปรญัตติ  ผมขอนําเข�าสู�วาระท่ี ๓ การพิจารณา  ให�
ความเห็นชอบ  ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน เรื่อง
หลักเกณฑ�  วิธีการและเง่ือนไขในการใช�น้ําประปาและอัตราค�าบริการ  พ.ศ. 
๒๕๕๗   ท�านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบ  ด�วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาฯ เรื่องด�วน  เรื่องที่ ๓  การพิจารณาร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล
ท�าสะท�อน  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕4๑  แก�ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  ๑) พ.ศ. ๒๕๕๗  ครับ  เชิญเพ่ือนสมาชิก พิจารณาข้ันการ
รับหลักการเชิญครับ 

นายสุรพล  แผ�วบาง เรียนประธานท่ีเคารพ ผมนายสุรพล  แผ�วบาง สมาชิกสภา หมู� ท่ี ๑         
ขอเสนอเลื่อนการพิจารณาร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล          
ท�าสะท�อน  เรื่ อง   การกําจัดสิ่ งปฏิ กูล  และมูลฝอย พ.ศ.  ๒๕4๑          
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๑) พ.ศ. ๒๕๕๗  ออกไปก�อนครับ  เนื่องจากขณะนี้
เวลา 16.10 น. เกรงว�าระยะเวลาในการพิจารณาร�างข�อบัญญัติการกําจัด
สิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕4๑ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๑) พ.ศ. ๒๕๕๗           
จะไม�เพียงพอ ครับ 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท�านใดข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมบ�างครับ 

นายสมศักด์ิ  จรัล เรียนท�านประธานท่ีเคารพ ผมนายสมศักด�  จรัล สมาชิกสภา หมู�ท่ี ๒ ผม
เห็นด�วยกับข�อเสนอของ นายสุรพล  แผ�วบาง  เนื่องจากเพ่ือนสมาชิกบาง
ท�านมีภารกิจด�วน  

ประธานสภาฯ ถ�าเปTนเช�นนั้นผมขอความเห็นชอบจากมติท่ีประชุม ในการเลื่อนการ
พิ จ า ร ณ า ร� า ง ข� อ บั ญ ญั ติ อ ง ค� ก า ร บ ริ ห า ร ส� ว น ตํ า บ ล ท� า ส ะ ท� อ น               
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕4๑ แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี  ๑) 
พ.ศ. ๒๕๕๗   ครับ 



~ 9 ~ 
 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  ด�วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง ให�เลื่อน
การพิจารณาร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เรื่อง      
การกําจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕4๑  แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๑) 
พ.ศ. ๒๕๕๗   

ประธานสภาฯ เม่ือท่ีประชุมเห็นชอบแล�ว  ผมขอให�เสนอวันท่ีดําเนินการพิจารณาการ
พิจารณาร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เรื่อง         
การกําจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕4๑  แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๑) 
พ.ศ. ๒๕๕๗   ในครั้งต�อไปด�วยครับ 

นายสายสัมพันธ�  ศรีบุรุษ เรียนท�านประทานท่ีเคารพ ผมนายสายสัมพันธ�  ศรีบุรุษ  สมาชิกสภา      
หมู�ท่ี ๕  ผมขอเสนอให�เปTนวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ครับ 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท�านใดมีข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมบ�างครับ 

ท่ีประชุม ไม�มีข�อเสนอเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ�าเปTนเช�นนี้ผมขอมติเพ่ือนสมาชิกให�ยกมือ ถ�าเห็นชอบให�เลื่อนการ
พิจารณาร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เรื่อง          
การกําจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕4๑  แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๑) 
พ.ศ. ๒๕๕๗   เปTนวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  ด�วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง   

ประธานสภาฯ ผมขอนัดการประชุมพิจารณาร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล       
ท�าสะท�อน  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕4๑  แก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๑) พ.ศ. ๒๕๕๗   เปTนวันท่ี  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗       
เวลา ๑๓.00 น. ครับ   สําหรับเพ่ือสมาชิกท่ีไม�ได�เข�าร�วมประชุมในวันนี้  
ผมจะส�งหนังสือเชิญประชุมให�ครับ 

ปJดการประชุม  เวลา  ๑๖.๔๕  น. 

 
      ผู�บันทึกการประชุม 
      (นายฐานิสรณ�  เศรษฐเชื้อ) 
 เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
 
 

ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายโอฬาร  นะมะ) 
 ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�ตรวจรายงานการประชมุแล�วเหน็ว�าถกูต�อง 
 
 
 

 (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ) 
     (นายสมศักด์ิ  จรัล)       (นายวิทยา  คงรอด) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม       กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 
    (ลงชื่อ) 
     (นายสายสัมพันธ�  ศรีบุรุษ) 
       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



 
ร�าง 

 
 

ข�อบญัญัตอิงค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
 
 
 
 

เรื่อง  หลกัเกณฑ�  วธิีการและเงื่อนไขในการใช�น้าํประปา 
และอัตราค�าบริการ   

พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

ของ 
 
 

 

 

องค�การบริหารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
อําเภอพนุพิน  จงัหวัดสรุาษฎร�ธานี



 
สารบญั 

 
               หน�า 

 
ส�วนท่ี  1   บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ(ร�าง)ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล                 1 
 ท�าสะท�อน  หลักเกณฑ�  วิธีการ  และเง่ือนไขในการใช�น้ําประปาและอัตรา 
 ค�าบริการ  พ.ศ. 2557 
 
ส�วนท่ี  2  (ร�าง)  ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เรื่อง  หลักเกณฑ�  วิธีการ          2  -  ๙                     
              และเง่ือนไขในการใช�น้ําประปาและอัตราค�าบริการ  พ.ศ. 2557 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บนัทกึหลกัการและเหตผุล 
ประกอบร�างข�อบญัญตัิองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 

เรือ่ง  หลกัเกณฑ�  วธิกีารและเงือ่นไขในการใช�น้าํประปาและอตัราค�าบรกิาร   
 พ.ศ. 2557 

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

หลักการ 
 

  โดยท่ีเปTนการสมควรกําหนด  หลักเกณฑ�  การใช�น้ําประปา  และการบํารุงรักษาระบบประปาองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เพ่ือให�การบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู�บ�านท่ีเปTนทรัพย�สิน
ขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  สามารถให�บริการข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปTนต�อการดํารงชีพ  เพ่ิมระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ได�อย�างมีประสิทธิภาพ  ราษฎรได�ใช�
ประโยชน�จากระบบประปาสาธารณะได�อย�างท่ัวถึง  เปTนธรรม  เกิดประโยชน�สูงสุด  และเพ่ือให�การบริหาร
จัดการ  ระบบการใช�น้ําประปาเปTนไปอย�างมีประสิทธิภาพ  มีความโปร�งใส  เกิดความมีส�วนร�วมของประชาชน
ให�เกิดความรับผิดชอบร�วมกันมีความคุ�มทุนกับงบประมาณท่ีลงทุนไป  และบรรลุเป]าหมายสุดท�าย  คือ  การมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  สอดคล�องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 2542  มาตร  16  และการบริหารกิจการและบํารุงรักษา
ระบบประปาหมู�บ�านเปTนไปด�วยความเรียบร�อย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการบริหารกิจการและ
การบํารุงรักษาระบบประปาหมู�บ�าน พ.ศ. 2548 
 
 

เหตุผล 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 68  (1)  และมาตรา 71  แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู�บ�าน  พ.ศ. 2548  จึง
เห็นสมควรตราข�อบัญญัติ  เรื่อง  หลักเกณฑ�  การใช�น้ําประปา  และการบํารุงรักษาระบบประปาองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  พ.ศ. 2557  เพ่ือใช�เปTนแนวทางการบริหารกิจการประปาหมู�บ�านให�มีระเบียบ 
หลักเกณฑ� และวิธีปฏิบัติให�เปTนไปในแนวทางเดียวกัน สามารถให�บริการข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปTนต�อการดํารงชีพ
และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ได�อย�างมีประสิทธิภาพ  โดย
ความเห็นชอบของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  และนายอําเภอพุนพิน  

 
 
 



ข�อบญัญตัอิงค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
เรือ่ง  หลกัเกณฑ�  วิธกีารและเงือ่นไขในการใช�น้ําประปาและอตัราค�าบรกิาร  พ.ศ. 2557 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  66  มาตรา  68  และ  มาตรา  71  แห�งพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  องค�การบริหาร
ส�วนตําบลท�าสะท�อน  โดยความเห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  และนายอําเภอพุนพิน  
จึงตราข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนไว�  ดังนี้ 

 ข�อ  1  ข�อบัญญัติฉบับนี้เรียกว�า “ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เรื่อง  หลักเกณฑ�  
วิธีการและเง่ือนไขในการใช�น้ําประปาและอัตราค�าบริการ  พ.ศ. 2557” 

 ข�อ  2  ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลนี้  ให�ใช�ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน      
ต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปTนต�นไป 

 ข�อ  3  ระเบียบ  ข�อบัญญัติ  ประกาศ  คําสั่ง  อ่ืนใดขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน เรื่อง
การดําเนินการกิจการประปาท่ีมีความขัดแย�งกับข�อบัญญัติตําบลนี้  ให�ใช�ข�อบัญญัติตําบลนี้แทน  

ข�อ  4  ในข�อบัญญัตินี้   

“ค�าใช�จ�ายในการติดต้ังประปา”  หมายถึง  เงินหรือค�าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีองค�การบริหารส�วนตําบล   
ท�าสะท�อน  เรียกเก็บจากผู�ใช�น้ําประปารวมท้ังค�ามาตรวัด  ค�าท�อ  อุปกรณ�  ค�าแรง  และค�าดําเนินการติดต้ัง
ประปาจนแล�วเสร็จ  แต�ไม�รวมถึงค�าติดต้ังประปาภายในอาคาร 

 “เจ�าพนักงานท�องถ่ิน”  หมายถึง  นายกองค�องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนหรือบุคคลท่ีได�รับ
แต�งต้ังจากนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

 “ผู�ขอใช�น้ํา”  หมายถึง  ผู�ยื่นความประสงค�ขอใช�น้ําต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

 “ผู�ใช�น้ํา”  หมายถึง  ผู�ซ่ึงได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินให�ใช�น้ําประปาขององค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน 

 “อุปกรณ�”  หมายถึง  สิ่งของท่ีใช�เพ่ือประโยชน�ในการจัดส�งและจําหน�ายน้ําแก�ผู�ใช�น้ํา 

 “มาตรวัดน้ํา”  หมายถึง  เครื่องบอกจํานวนปริมาณการใช�น้ําท่ีถูกต�องตามมาตรฐานท่ีองค�การบริหาร
ส�วนตําบลท�าสะท�อนกําหนด 

 “ประตูน้ํา”  หมายถึง  อุปกรณ�ท่ีใช�สําหรับปJดเปJดจัดส�งจําหน�ายน้ําให�แก�ผู�ใช�น้ํา 

 “ท�อ”  หมายถึง  ท�อสําหรับใช�ในการส�งน้ําและจําหน�ายน้ํา 
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 “ท�อภายนอก”  หมายถึง  ท�อท่ีต�อจากท�อจ�ายน้ําของการประปาไปเชื่อมต�อกับมาตรวัดน้ํา 

 “ท�อภายใน”  หมายถึง  ท�อท่ีต�อจากมาตรวัดน้ําเข�าสู�สถานท่ีใช�น้ําหรือภายในอาคารของผู�ใช�น้ํา 

 “งดจ�ายน้ํา”  หมายถึง  การท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนงดจัดส�งน้ําและจําหน�ายน้ํา  ให�แก�
ผู�ใช�น้ํา 

ข�อ  5  การขอใช�น้ําประปา  ผู�ขอใช�น้ําต�องยื่นคําขอต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน  ตามแบบคําขอท่ีองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนกําหนด   และต�องเสียค�าใช�จ�ายในการติดต้ังประปา   ตามตารางแนบท�าย
ข�อบัญญัตินี้ 

 ในการยื่นคําขอใช�น้ําตามวรรคหนึ่ง  ผู�ขอใช�น้ําจะต�องนําเอกสารหลักฐานมายื่นประกอบคําขอใช�น้ํา
ดังต�อไปนี้ 

  1)  สําเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรข�าราชการ 

  2)  สําเนาทะเบียนบ�าน 

  3)  แผนผังท่ีตั้งมาตรวัดน้ํา 

  4)  กรณีผู�ยื่นคําขอใช�น้ําเปTนผู�เช�า  หรือผู�อาศัยตามทะเบียนบ�าน  ต�องมีหนังสือมอบอํานาจ
จากเจ�าบ�าน  มาประกอบด�วย 

 กรณีสถานท่ีราชการ  บ�านพักของทางราชการ  ท่ีทําการของหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ  วัด  และสถานท่ี
ประกอบพิธีทางศาสนาต�างๆ  ท่ีจดทะเบียนมีใบอนุญาตแล�ว  การขอใช�น้ําประปาต�องให�ผู�มีอํานาจลงนามตาม
กฎหมายของสถานท่ีนั้นๆ  เปTนผู�ยื่นคําขอใช�น้ํา 

 ข�อ  6  ในการส�งน้ําประปาต�องดําเนินการตามข�อกําหนด  ดังต�อไปนี้ 

  1)  องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนจะส�งน้ําประปาให�กับผู�ขอใช�น้ํา  ก็ต�อเม่ือได�รับ
อนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินให�เปTนผู�ใช�น้ําเรียบร�อยแล�วเท�านั้น 

  2)  การติดต้ังท�อภายนอกกับมาตรวัดน้ําพร�อมท้ังการกําหนดขนาดของอุปกรณ�  เปTนหน�าท่ี
ขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  โดยผู�ใช�น้ําต�องออกค�าใช�จ�ายในการจัดทําและติดต้ัง  ท้ังหมด  
สําหรับการติดต้ังท�อภายในนั้นผู�ขอใช�น้ําจะต�องดําเนินการติดต้ังและออกค�าใช�จ�ายในการติดต้ังท้ังหมด 

  3)  มาตรวัดน้ําจะต�องติดต้ังไว�ท่ีต�นทางในเขตสถานท่ีของผู�ใช�น้ําท่ีตรวจสอบได�ง�าย  เพ่ือ
ความสะดวกแก�พนักงานตรวจมาตรวัดน้ํา  สามารถตรวจสอบปริมาณการใช�น้ํา  หรือทําการเปลี่ยนแปลงแก�ไข  
และซ�อมแซมบํารุงรักษาได�ตลอดเวลา  ท้ังนี้ให�อยู�ในดุลยพินิจของเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 

  4)  มาตรวัดน้ํา  ท�อภายนอก  และอุปกรณ�  เปTนทรัพย�สินขององค�การบริหารส�วนตําบล    
ท�าสะท�อน  ท�อภายใน  เปTนทรัพย�สินของผู�ใช�น้ํา 
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  5)  กรณีท�อภายในเกิดการชํารุดเสียหาย  ผู�ใช�น้ําจะต�องดําเนินการซ�อมแซม  และออก
ค�าใช�จ�ายในการซ�อมแซมเองท้ังหมด  และต�องชําระค�าน้ําท่ีสูญไปจากการรั่วไหลเนื่องจากการชํารุดนั้น 

  6)  ห�ามมิให�ผู�ใช�น้ําทําการแก�ไขเปลี่ยนแปลงหรือย�าย    ท่ีติดต้ังประตูน้ํา   มาตรวัดน้ํา  โดย
ไม�ได�รับอนุญาตจากองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

  7)  ผู�ใช�น้ําจะต�องรับผิดชอบในการดูแลรักษา  ประตูน้ํา  มาตรวัดน้ํา  และท�อภายในให�อยู�ใน
สภาพดีเสมอ  ถ�าเกิดการชํารุดเสียหาย  โดยการกระทําอย�างใดอย�างหนึ่งของผู�ใช�น้ําเอง  องค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อนจะไม�รับผิดชอบและชดใช�ค�าเสียหายไม�ว�ากรณีใด ๆ 

  8)  ถ�าปรากฏว�าท�อภายนอกในเขตสถานท่ีของผู�ใช�น้ําเกิดชํารุดรั่วไหลข้ึน  ผู�ใช�น้ําต�องแจ�ง
องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนโดยเร็วท่ีสุด  เพ่ือจะได�ซ�อมแซมให�ใช�การได�โดยด�วน 

ข�อ  7  อัตราค�าน้ําประปา  ให�คิดตามตารางแนบท�ายข�อบัญญัตินี้ 

 ข�อ  8  กรณีมีเหตุจําเปTน  จะงดหรือหยุดการใช�น้ําเปTนครั้งคราวหรือเฉพาะราย  องค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน  จะแจ�งให�ผู�ใช�น้ําทราบก�อนทุกครั้ง 

 ข�อ  9  ค�าซ�อมถนน  ค�าซ�อมสิ่งก�อสร�าง  อันเกิดจากการติดต้ังประปาจากท�อเมนหลักผู�ขอใช�น้ํา
จะต�องเปTนผู�ออกค�าใช�จ�ายเองท้ังหมด 

 ข�อ  10  ผู�ใช�น้ําต�องชําระค�าน้ําประปาเม่ือพนักงานเก็บค�าน้ําประปา ได�เรียกเก็บค�าน้ําประปา เม่ือ
ผู�ใช�น้ําได�ชําระเงินแล�วพนักงานจะออกใบเสร็จรับเงินไว�เปTนหลักฐาน  หากผู�ใช�น้ําไม�สามารถชําระเงินได�เม่ือ
พนักงานเก็บค�าน้ําประปาเรียกเก็บ  จะต�องนําเงินไปชําระ   ณ  ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน
ภายในเจ็ดวัน  นับถัดจากวันท่ีเจ�าหน�าท่ีได�ส�งใบแจ�งหนี้ไว�  ณ  สถานท่ีท่ีผู�ใช�น้ําแจ�งไว�กับองค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน  หากพ�นกําหนดระยะเวลาดังกล�าวแล�ว   องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  มีสิทธิท่ีจะงด
จ�ายน้ําแก�ผู�ใช�น้ํารายนั้นก็ได�  และผู�ใช�น้ําจะต�องรับผิดชอบชําระหนี้ท่ีค�างอยู�ท้ังสิ้น 

ข�อ  11  กรณีมาตรวัดน้ําเสีย  ให�คิดอัตราค�าน้ําโดยเฉลี่ยจากค�าน้ําสามเดือนหลังสุดก�อนมาตรวัดน้ํา
เสียโดยนําอัตราค�าน้ําสามเดือนล�าสุดก�อนมาตรวัดน้ําเสียบวกรวมกันแล�วหารด�วยสาม  เว�นแต�กรณีมาตรวัดน้ํา
เสียในเดือนแรกท่ีเริ่มใช�น้ําจะคิดคํานวณท่ีใช�ไปภายหลัง  เม่ือองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนได�เปลี่ยน
มาตรวัดน้ําใหม�แล�ว 

ข�อ  12  ผู�ใช�น้ําต�องรับผิดชอบดูแลรักษาตราผนึกท่ีมาตรวัดน้ํา  และบริเวณข�อต�อรวมท้ังลวดท่ีใช�มัด
ตราให�อยู�ในสภาพเรียบร�อย  หากชํารุดหรือถูกทําลายไป  หรือลวดท่ีใช�มัดตราผนึกขาดไปไม�ว�าจะเปTนด�วยเหตุ
ใดๆ  ก็ตาม  ผู�ใช�น้ําต�องรีบแจ�งให�องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนทราบทันทีท่ีพบเห็น 

 ข�อ  13  ผู�ใช�น้ําต�องรับผิดชอบดูแลรักษามาตรวัดน้ําและประตูน้ําให�อยู�ในสภาพเรียบร�อยใช�การได�
ภายใต�ข�อกําหนด  ดังต�อไปนี้ 

  1)  กรณีมาตรวัดน้ําชํารุดเสียหายเนื่องจากการกระทําของผู�ใช�น้ํา  จนไม�สามารถจดบันทึก
ปริมาณการใช�น้ําจากมาตรวัดน้ําได�  หรือกรณีท่ีผู�ใช�น้ํากระทําด�วยวิธีการใดๆ  ให�ตัวเลขในมาตรวัดน้ําเดินไม�
เปTนปกติตามสภาพเดิมท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนได�ติดต้ัง  หรือมีเจตนากระทําให�มาตรวัดน้ําสูญ
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หายไป  ทําให�องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนต�องเปลี่ยนหรือติดต้ังมาตรวัดน้ําใหม�  ผู�ใช�น้ําต�องเสีย
ค�าใช�จ�ายต�างๆ  ในการเปลี่ยนหรือติดต้ังมาตรวัดน้ําใหม�และองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนมีสิทธิ์
เรียกร�องค�าเสียหายจากการกระทําดังกล�าว  โดยการกําหนดอัตราค�าเสียหายนั้นให�เปTนดุลยพินิจของเจ�า
พนักงานท�องถ่ินเปTนกรณีไป 

  2)  ในกรณีมาตรวัดน้ําเกิดการชํารุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ  ซ่ึงไม�ได�เปTนการกระทําของ
ผู�ใช�น้ําหรือบุคคลในครอบครัวหรือในความปกครองของผู�ใช�น้ํา  องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  จะ
ดําเนินการซ�อมแซมหรือติดต้ังใหม�  โดยใช�งบประมาณขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนท้ังหมด 

 ข�อ  14  บรรดาท�อเมนประปา  ท�อภายนอกรวมถึงมาตรวัดน้ําและอุปกรณ�เปTนทรัพย�ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ผู�ใดหรือสัตว�เลี้ยงของผู�ใดกระทําให�เกิดการชํารุดเสียหาย  ผู�นั้นจะต�องรับผิด
ชดใช�ค�าเสียหายสําหรับการนั้น 

ข�อ  15  ในกรณีบุคคลซ่ึงย�ายเข�ามาอยู�ใหม�ในสถานท่ีของผู�ใช�น้ําเดิม  มีความประสงค�จะเปTนผู�ใช�น้ํา
แทนผู�ใช�น้ําเดิม  หรือประสงค�จะรับช�วงการใช�น้ําต�อจากผู�ใช�น้ําเดิม  บุคคลนั้นต�องแจ�งความประสงค�ขอใช�น้ํา
ต�อองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนโดยไม�ชักช�า  โดยในการแจ�งนั้นให�ผู�แจ�งนําเอกสารหลักฐานตาม  ข�อ  6  
วรรคสอง  มายื่นต�อองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนด�วย  เพ่ือประกอบการพิจารณาให�เปTนผู�ใช�น้ํา  ท้ังนี้ผู�
แจ�งต�องชําระค�าใช�จ�ายอันเกิดจากการขอใช�น้ําในกรณีนี้ท้ังหมด 

 บุคคลซ่ึงย�ายเข�ามาอยู�ใหม�ในสถานท่ีของผู�ใช�น้ําเดิม  และได�ใช�น้ําต�อจากผู�ใช�น้ําเดิมโดยมิได�แจ�งให�
องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนทราบ  หากองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนตรวจพบแล�วแจ�งให�ทราบ  
ให�บุคคลนั้นแจ�งองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนขอเปTนผู�ใช�น้ํา  หรือขอใช�น้ําต�อจากผู�ใช�น้ําเดิมภายใน
กําหนดสิบห�าวัน  นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งจากองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หากพ�นกําหนดดังกล�าว
แล�วองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนจะงดจ�ายน้ําแก�สถานท่ีนั้น 

 ข�อ  16  สถานท่ีใดท่ีใช�น้ําประปาอยู�ก�อนแล�วแต�ได�ยกเลิกไป  ภายหลังมีผู�ขอใช�น้ําประปาอีกผู�ขอใช�
น้ําต�องปฏิบัติตาม  ข�อ  5  แห�งข�อบัญญัตินี้ 

 ข�อ  17  ผู�ใช�น้ํารายใดถูกงดจ�ายน้ําเพราะไม�ชําระหนี้ค�าง  หรือเพราะเหตุอย�างอ่ืน  ภายหลังได�แจ�ง
ความประสงค�ขอใช�น้ําต�อ   ผู�ใช�น้ํารายนั้นต�องชําระหนี้ค�าง  ค�าปรับ  รวมท้ังค�าใช�จ�ายต�างๆ  อันเกิดจากการขอ
ใช�น้ําต�อท้ังหมด 

 ข�อ  18  การขอย�ายสถานท่ีใช�น้ําจากอาคารเดิมไปยังอาคารใหม�ให�คิดค�าใช�จ�ายในการติดต้ังประปา 
เช�นเดียวกับการขอติดต้ังใหม�  เว�นแต�ค�ามาตรวัดน้ํา 

ข�อ  19  กรณีผู�ใช�น้ํามีข�อสงสัยว�ามาตรวัดน้ํามีความคลาดเคลื่อนในการวัดปริมาณการใช�น้ํา หรือ
ขัดข�องไม�เปTนปกติ  ให�แจ�งองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนดําเนินการตรวจสอบโดยเร็ว 

 ข�อ  20  ห�ามผู�ใดใช�เครื่องสูบน้ํา  หรือเครื่องมืออ่ืนใดสูบน้ําจากท�อจ�ายน้ําขององค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน  หรือต�อท�อตรงจากท�อภายนอก  หากมีผู�ใดฝYาฝ\นองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน ถือว�าผู�
นั้นกระทําผิดตามกฎหมายอาญา  องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  จะฟ]องร�องดําเนินคดีท้ังทางแพ�งและ
อาญาต�อไป 
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 ข�อ  21  ผู�ใช�น้ําต�องอํานวยความสะดวกแก�เจ�าหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน ในการ
เข�าไปตรวจสอบท�อและอุปกรณ�ภายในเขตสถานท่ีของผู�ใช�น้ําเม่ือมีเหตุอันสมควร 

 ข�อ  22  กรณีมีท�อน้ําภายในอาคารท่ีใช�น้ําจากแหล�งอ่ืน  เช�น  น้ําฝน  น้ําบ�อ  ฯลฯ  ท�อน้ําดังกล�าว
ต�องแยกจากท�อภายในโดยเด็ดขาด 

 ข�อ  23  กรณีผู�ใช�น้ําทําการฝYาฝ\นข�อบัญญัตินี้  หรือไม�ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ�าพนักงานท�องถ่ิน                 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนท่ีดําเนินการให�คําแนะนําโดยชอบ  องค�การบริหารส�วนตําบลท�า
สะท�อน จะงดจ�ายน้ําแก�ผู�ใช�น้ํารายนั้นก็ได� 

 ข�อ  24  การใดท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนไม�ได�กําหนดไว�ในข�อบัญญัตินี้  หรือยังไม�มี
ระเบียบ  หลักเกณฑ�  ประกาศ  คําสั่ง  ขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนกําหนดไว�  ให�นําระเบียบ 

ข�อบังคับ  หรือหนังสือสั่งการของการประปาส�วนภูมิภาคเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ  มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ข�อ  25  ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เปTนผู�รักษาการให�เปTนไปตามข�อบัญญัตินี้และ
ให�มีอํานาจออกข�อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  เพ่ือดําเนินการให�เปTนไปตามข�อบัญญัตินี้ 

บทเฉพาะการ 

 ข�อ  26  องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  จะงดเก็บค�าใช�น้ําประปาให�กับผู�ท่ีได�อุทิศท่ีดินเพ่ือ
ก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านโดยจะงดเก็บค�าใช�น้ําประปาเดือนละ  20  ลูกบาศก�เมตร  เปTนเวลา  5  ป(  แต�
หากผู�อุทิศท่ีดินได�ใช�น้ําประปาเกินกว�าท่ีกําหนด  จะเรียกเก็บเฉพาะส�วนท่ีเกิน 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ.  2557 
 
 

 
(นายธวัชชัย  ทองตําลึง) 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
 
 

        เห็นชอบ 
 
 
 
(นายไพศาล  ตรีธัญญา) 
  นายอําเภอพุนพิน 
 
 



อตัราค�าใช�น้ําประปาและอืน่ๆ 

แนบท�ายข�อบญัญตัอิงค�การบรหิารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
เรือ่ง  หลกัเกณฑ�  วิธกีารและเงือ่นไขในการใช�น้ําประปาและอตัราค�าบรกิาร  พ.ศ. 2557 

 
ท่ี รายการ ค�าธรรมเนียม  (บาท) 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
5. 
6. 

ค�าน้ําประปาหน�วยละ 
ค�ามาตรวัดน้ํา / อุปกรณ� / ติดต้ัง 
ค�าประกันการใช�น้ํา   
(หากแจ�งการเลิกใช�น้ําและไม�มีหนี้ค�างชําระค�าน้ําจะคืนค�าประกัน) 
ค�าบํารุงรายเดือน 
ค�าปรับรายเดือน 
ค�าเชื่อมต�อ  (กรณีถูกงดจ�ายน้ํา) 
 

5-8 
500 
100 

 
15 
50 
50 

 
 
 



คําร�องขอตดิตัง้ประปา 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
วันท่ี ........... เดือน ......................................พ.ศ. .................... 

 

ข�าพเจ�า......................................................................อยู�บ�านเลขท่ี......................หมู�ท่ี.................... 

ตําบลท�าสะท�อน  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร�ธานี  อาชีพ     � รับราชการ     � ธุรกิจ     � ค�าขาย  
� รับจ�าง   หน�วยงาน......................................................................................โทรศัพท� ....................................
ขออนุญาตติดต้ังประปา  จากองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ดังข�อความต�อไปนี้ 

ข�าพเจ�าขอติดต้ังประปา  ท่ีบ�านเลขท่ี........................  หมู�ท่ี.................  ตําบลท�าสะท�อน  อําเภอ
พุนพิน  จังหวัดสุราษฎร�ธานี  จํานวนอาคารท่ีติดต้ัง  จํานวน .......................หลัง  โดยใช�มาตรวัดน้ําประปาของ
องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง....................นิ้ว  จํานวน................เครื่อง  

สถานท่ีติดต้ังมาตรวัดน้ํา  อยู�ใกล�เคียงกับ............................................................................................................ 

กรณีขัดข�องโปรดติดต�อท่ี........................................................................................................................................ 

สถานท่ีติดต้ังมาตรวัดน้ําเปTน �  เปTนบ�านของข�าพเจ�าเอง 

�  ให�ผู�อ่ืนอยู�อาศัย  หรือเปTนบ�านเช�าของ................................................ 

�  อ่ืน ๆ  ระบุ.......................................................................................... 

ในการติดต้ังดังกล�าว  ข�าพเจ�าได�นําเอกสารยินยอมของข�าพเจ�าและเจ�าของบ�านมาประกอบด�วย
แล�ว  และภายในบ�านมีผู�อาศัย  จํานวน ..................  คน 

การติดต้ังมาตรวัดน้ําของข�าพเจ�าซ่ึงอยู�ในเขตพ้ืนท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  จึงขอ
ชําระค�าธรรมเนียม  ดังนี้ 

 � เงินค�าประกันการใช�น้ํา  มาตรละ  เปTนเงิน ..................................บาท 

 � ค�าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ํา  มาตรละ เปTนเงิน ..................................บาท 

 � ค�ามาตรวัดน้ําพร�อมอุปกรณ�และค�าติดต้ัง เปTนเงิน ..................................บาท 

   รวมเปTนเงินท้ังสิ้น  เปTนเงิน ..................................บาท 
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ในการติดต้ังมาตรวัดน้ําประปานี้  ข�าพเจ�าขอให�คํายินยอมว�าจะปฏิบัติตามข�อบัญญัติองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เรื่อง  หลักเกณฑ�  วิธีการและเง่ือนไขในการใช�น้ําประปาและอัตราค�าบริการ  
พ.ศ. 2557   หากผิดข�อบัญญัติและขัดกับข�อตกลง  ข�าพเจ�ายินยอมให�องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  
เรียกค�าเสียหายจากการใช�น้ํา  หรือจาการกระทําของข�าพเจ�าได�ทุกกรณี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู�ขออนุญาต 
(......................................................) 

 



หนังสอืสญัญาขออนญุาตการใช�น้าํประปา 
 

หนังสือฉบับนี้เขียนท่ี ..................................................... 
 

ข�าพเจ�าซ่ึงเปTนผู�ขออนุญาตติดต้ังประปาชื่อ................................................................................................
ปcจจุบันอยู�บ�านเลขท่ี.......................หมู�ท่ี..................... ตําบลท�าสะท�อน    อําเภอพุนพิน   จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

ข�าพเจ�ายอมรับและปฏิบัติตามสัญญาดังข�อความต�อไปนี้ 

1. ข�าพเจ�ายอมให�สัญญาว�า  จะไม�ทําการซ�อมแซมหรือดัดแปลงหรือทําการอย�างใดอย�างหนึ่งอย�างใดท่ีทํา
การต�อไปจนถึงเครื่องก้ันน้ํา 

2. ในระหว�างท่ีใช�หนังสือสัญญานี้   ถ�ามีน้ํารั่วไหลเปลืองไป  (ท�อท่ีต�อจากมาตรวัดน้ําเข�าไป)  เวลาหนึ่ง
เวลาใด  น้ําท่ีรั่วเปลืองไปนั้นจะเปTนเพราะท�อท่ีต�อจากมาตรวัดน้ําออกไปชํารุดด�วยเหตุใดก็ตาม  
ข�าพเจ�ายินยอมชดใช�ให�แก�องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ตามจํานวนตัวเลขท่ีปรากฏในมาตร
วัดน้ําของข�าพเจ�าตามอัตราท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนกําหนด 

3. ข�าพเจ�ายินยอม  ยกทรัพย�สินท่ีใช�ในการต�อประปา  ต้ังแต�ท�อเมนจนถึงมาตรวัดน้ําประปาให�ตกเปTน
ทรัพย�สินของทางองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

4. เม่ือจําเปTนข�าพเจ�ายินยอมให�  องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนเข�าไปตรวจสอบมาตรวัดน้ําหรือ  
ท�อประปาภายในอาคารได�  ในระหว�างพระอาทิตย�ข้ึนจนถึงพระอาทิตย�ตกดิน 

5. ข�าพเจ�ายินยอมให�เงินค�าน้ําตามตัวเลขท่ีปรากฏ  ในมาตรวัดน้ํา  ซ่ึงองค�การบริหารส�วนตําบล        
ท�าสะท�อนได�ติดต้ังไว�  เพ่ือสําหรับวัดจํานวนน้ําท่ีใช�และยินยอมเสียค�าบํารุงรักษามาตรวัดน้ําตามอัตรา
ท่ี  องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  กําหนดไว�ในข�อบัญญัติ  องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  
หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตซ่ึงจะประกาศให�ทราบในโอกาสต�อไป 

6. ข�าพเจ�ายินยอมชําระค�าบํารุงรักษามาตรวัดน้ําตามอัตราท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนกําหนด
ทุกเดือน  แม�เดือนนั้นข�าพเจ�าจะไม�ได�ใช�น้ําเลยก็ตาม 

7. ข�าพเจ�ายอมรับว�าข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เรื่อง  หลักเกณฑ�  วิธีการและ
เง่ือนไขในการใช�น้ําประปาและอัตราค�าบริการ  พ.ศ. 2557  เปTนส�วนหนึ่งของสัญญานี้ซ่ึงข�าพเจ�า
ยอมปฏิบัติตามทุกประการ 

8. ข�าพเจ�ายินยอมและรับว�า  หากข�าพเจ�าละเลยและ  ไม�ปฏิบัติตามข�อสัญญาท่ีกล�าวไว�แล�วในสัญญานี้
แม�ข�อหนึ่งข�อใดข�าพเจ�ายินยอมให�  องค�การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจท่ีจะเลิกสั่งจ�ายน้ําในอาคารและ
ยกเลิกหนังสือฉบับนี้ได�   จํานวนเงินท่ีค�างชําระต�างๆ  ซ่ึงข�าพเจ�าจะต�องจ�ายให�แก�องค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน  จะมากน�อยเพียงใด  องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน   มีสิทธิเรียกเก็บเงินได�
จากข�าพเจ�า เม่ือข�าพเจ�าไม�ปฏิบัติตามก็ให�ดําเนินการตามคดีฟ]องร�องต�อศาลหรือบังคับชําระหนี้จาก
ข�าพเจ�า 
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