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หลักการ 

 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทาไรมีขอบัญญัติใชในการบริหารจัดการกิจการประปาเปนไปดวย

ความเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งสามารถใหบริการประชาชนไดอยางเปนธรรมและ

มีประสิทธิภาพสูงสุด 

เหตุผล 

 ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลทาไร  ไดมีขอบังคับตําบล เรื่อง การประปาองคการบริหารสวนตําบล
ทาไร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการและเง่ือนไขในการใชนํ้าประปาและอัตราคาบริการ ประจําป  พ.ศ. 2543 
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  เปนระยะเวลามากกวา  13  ป  อันมีเน้ือหาสาระที่ไมเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบัน ทั้งมีบางเรื่องที่สมควรตองมีการปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติมขึ้นใหมตามกฎหมายที่
เปลี่ยนไป ดังน้ัน จึงมีความจําเปนจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงขอบัญญัติฯ ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลทาไรจะไดใชเปนแนวทางในการบริหารกิจการประปาไดอยางมีประสิทธิภาพ และลด
ปญหาขอขัดของตางๆในการใหบริการ รวมถึงการแกปญหาในดานภาระคาใชจายในการบริหารกิจการประปา  
ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 68 (1) มาตรา 71 และมาตรา 82 (2) ใหกระทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ  จึงจําเปนตองตรา
ขอบัญญัติน้ีขึ้น 
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 โดยเปนการสมควรกําหนดแนวทางการบริหารกิจการประปาหมูบานใหมีระเบียบ หลักเกณฑและ
วิธีการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและการ
บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน พ.ศ. 2548 จึงตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ีไว โดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลทาไร และนายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  เพ่ือเปนแนวทางดําเนินการ 
ดังตอไปน้ี 
 

ขอ  1 ขอบัญญัติน้ีเรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาไร เรื่อง การบริหารกิจการประปา 
การบํารุงรักษาและการใชระบบประปาหมูบาน  พ.ศ.2556”        
 ขอ  2 ขอบัญญัติน้ีใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาไร  นับแตวันถัดจากวันที่ได
ประกาศใชและปดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาไรและภายในหมูบาน
แลว  7 วัน 

ขอ 3 ใหยกเลิก “ขอบังคับตําบล เรื่อง การประปาองคการบริหารสวนตําบลทาไร วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการและเง่ือนไขในการใชนํ้าประปาและอัตราคาบริการ ประจําป พ.ศ. 2543 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554” 

บรรดา กฎ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัติน้ี ใหใชขอบัญญัติน้ีแทน 
 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 ขอ 4 ในขอบัญญัติน้ี 
 “การประปา” หมายความวา  การประปาที่อยูในความควบคุมดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

ตําบลทาไร 

“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาไรหรือผูที่นายกองคการบริหาร

สวนตําบลทาไรมอบหมายใหรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน 
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“เจาหนาที่”   หมายความวา  พนักงานสวนตําบล หรือพนักงานจางที่มีหนาที่ในการดูแลระบบ

ประปา หรือผูที่ไดรับการแตงต้ังจากนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลกิจการอยาง

ใดอยางหน่ึงตามขอบัญญัติน้ี  

“เจาพนักงานการประปา”    หมายความวา  บุคคลซึ่งเจาพนักงานสวนทองถิ่นมอบหมายใหปฏิบัติ

ตามขอบัญญัติน้ี 

“ระบบประปา”   หมายความวา ระบบประปาซึ่งเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลทาไร

เพ่ือใหบริการประชาชนและอยูภายใตการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลทาไร 

“ ผูใชน้ํา” หมายความวา  บุคคล นิติบุคคล  หนวยงาน  หรือสถานประกอบการที่ไดยื่นคําขอใชนํ้าไว

กับองคการบริหารสวนตําบล ทาไรตามแบบที่กําหนด และยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขของ องคการ

บริหารสวนตําบลทาไร 

“มาตรวัดน้ํา”  หมายความวา  เครื่องวัดปริมาณนํ้าที่แสดงวาผูใชนํ้าไดใชนํ้าไปจํานวนเทาใด 

“ประตูน้ํา”    หมายความวา  เครื่องปดเปดนํ้าที่ติดต้ังอยูบริเวณหนาหรือหลังมาตรวัดนํ้า 

“อุปกรณประปา” หมายความวา  ทอหรืออุปกรณที่ใชประกอบการสงนํ้าใหผูใชนํ้า 

“ทอเมนจายน้ํา”  หมายความวา  ทอเมนจายนํ้าที่องคการบริหารสวนตําบลทาไรวางผานบริเวณบาน

หรือพ้ืนที่ของผูใชนํ้า 

“ทอภายนอก” หมายความวา  ทอจายนํ้าจากทอเมนถึงมาตรวัดนํ้าของผูใชนํ้า 

“ทอภายใน” หมายความวา  ทอจายนํ้าที่ตอจากมาตรวัดนํ้าเขาไปภายในบานหรือพ้ืนทีข่องผูใชนํ้า 

“การงดจายน้ํา” หมายถึง  การที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลทาไร งดจัดสงหรือจําหนายนํ้า

ใหแกผูใชนํ้าเพ่ือวัดปริมาณนํ้า 

  “คาบริหารทั่วไป”หมายถึง คาบริการในการบํารุงรักษาซอมแซม หรือเปลี่ยนมาตรวัดนํ้า ทอภายนอก 

และอุปกรณอ่ืน ๆ 

 “เขตรับผิดชอบของผูใชน้ํา”  หมายความวา ทอภายในรวมทั้งวัสดุอุปกรณที่ใชในการตอเช่ือมกับ

มาตรวัดนํ้า 

 ขอ 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ี และมีอํานาจตีความ

วินิจฉัยปญหา  ออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และแตงต้ังเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ี 

 กฎ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศ ที่ผลเปนการทั่วไปเมื่อไดประกาศใชโดยเปดเผยแลวเปนเวลา  15 วัน 

ใหใชบังคับได 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามวรรคแรกใหกับเจาหนาที่ได  
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หมวด 2 

การบริหารกิจการประปา 
 

 ขอ 6  กิจการประปาพรอมทอและอุปกรณประปารวมทั้งมาตรวัดนํ้าที่ไดดําเนินการติดต้ังแลว จะตอง

ตกเปนกรรมสิทธ์ิขององคการบริหารสวนตําบลทาไร  เพ่ือที่องคการบริหารสวนตําบลทาไรจะไดบํารุงรักษา  

ซอมแซม  หรือดําเนินการใดๆ อันเปนประโยชนในกิจการประปา  

ขอ 7  ผูใชนํ้าจะตองแจงความประสงคการขอใชนํ้าเปนลายลักษณอักษรตามแบบที่องคการบริหาร
สวนตําบลทาไรกําหนดและจะตองไดรับอนุญาตใหใชนํ้าจากองคการบริหารสวนตําบลทาไร พรอมเอกสาร
ดังตอไปน้ี 

 7.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 
 7.2  สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน 1  ฉบับ 
 7.3  กรณีบานเชา ตองนําหนังสือยินยอมของเจาบานมายื่นพรอมเอกสารคํารอง 
 7.4  กรณีวางทอตัดผานที่ดินของผูอ่ืน ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน 
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลทาไร ไดสํารวจประมาณคาใชจายในการติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลว   

ใหผูใชนํ้าชําระเงินไดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาไร ตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัติน้ี 
 การติดต้ังมาตรวัดนํ้าใหองคการบริหารสวนตําบลทาไร หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูติดต้ัง และ  
การติดต้ังอยูบริเวณสวนหนาของอาคาร สถานที่ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 ขอ 8 การขอใชนํ้าช่ัวคราว  ถือปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ 7 พรอมนําเอกสารการครอบครองที่ดินที่จะ
ดําเนินการกอสรางมาแสดงตอเจาหนาที่  มาตรวัดนํ้าเมื่อเลิกใชแลวใหตกเปนสมบัติขององคการบริหารสวน
ตําบลทาไร  ทั้งน้ีใหติดต้ังไดขนาดไมเกินกวา Ø ¾  น้ิว 
 ขอ 9 การขอยายมาตรวัดนํ้า  ใหยื่นคํารองขอกับองคการบริหารสวนตําบลทาไร ตามแบบคํารองของ
องคการบริหารสวนตําบลทาไรกําหนดพรอมเอกสารดังตอไปน้ี 
  9.1  ใบเสร็จรับเงินเกาหรือสําเนาภาพถายเอกสารใบเสร็จรับเงินเกา จํานวน  1  ฉบับ 
  9.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน  1  ฉบับ 
  9.3  สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน  1  ฉบับ 
 การชําระคาธรรมเนียมกรณีขอยายมาตรวัดนํ้าเปนไปตามอัตราทายขอบัญญัติน้ี  
 ขอ 10 การโอนหรือเปลี่ยนช่ือผูใชนํ้า ใหย่ืนคํารองขอกับองคการบริหารสวนตําบลทาไรตามแบบ 
คํารองขององคการบริหารสวนตําบลทาไรกําหนดพรอมเอกสารดังตอไปน้ี 
  10.1 ใบเสร็จรับเงินเกาหรือสําเนาภาพถายเอกสารใบเสร็จรับเงินเกา จํานวน  1  ฉบับ 
  10.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูโอนและผูรับโอน   อยางละ  1  ฉบับ  
  10.3 สําเนาทะเบียนบาน ของผูโอนและผูรับโอน   อยางละ  1  ฉบับ 
 การชําระคาธรรมเนียมกรณีขอยายมาตรวัดนํ้าเปนไปตามอัตราทายขอบัญญัติน้ี 
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 ขอ 11 หากผูขอใชนํ้าประสงคที่จะขอยกเลิกการใชนํ้าหรือโอนเปลี่ยนช่ือผูใชนํ้าจะตองแจงตอองคการ
บริหารสวนตําบลทาไรเปนลายลักษณอักษรภายใน  7 วัน  และใหองคการบริหารสวนตําบลทาไรอนุญาต
เสียกอน  มิฉะน้ันจะถือวายังมีสภาพเปนผูใชนํ้าอยูและตองเสียคานํ้าและคาบริการตามที่องคการบริหารสวน
ตําบลทาไรเรียกเก็บ 

ขอ 12 ในกรณีผูใชนํ้าไดรื้อถอนอาคารหรือยายไปจากพ้ืนที่ และมิไดแจงโอนสิทธ์ิการครอบครองการ
ใชนํ้าใหกับผูอ่ืนหรือบอกยกเลิกการใชนํ้าตามขอ 11 องคการบริหารสวนตําบลทาไรจะดําเนินการยกเลิกสิทธ์ิ
ในการใชนํ้าภายในระยะเวลากําหนด  30  วัน  นับแตวันรื้อถอนอาคารหรือยายไปจากพ้ืนที่ 

ขอ 13 ในกรณีผูใชนํ้าเสียชีวิต ทายาทหรือผูมีสิทธ์ิในอาคารหรือสถานที่น้ัน  จะตองแจงความประสงค
เปนลายลักษณอักษรตอองคการบริหารสวนตําบลทาไร เพ่ือทําการโอนสิทธ์ิการใชนํ้า 
 ขอ 14 กรณีการขอยกเลิกใชนํ้าประปาช่ัวคราว  ผูใชนํ้าประปาตองยื่นคํารองขอยกเลิกการใช
นํ้าประปาช่ัวคราวตอองคการบริหารสวนตําบลทาไรเปนลายลักษณอักษรภายใน 3 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลทาไรจะดําเนินการถอดมาตรวัดนํ้ามาเก็บรักษาไวและงดคาธรรมเนียมมาตรนํ้าระหวางยกเลิกช่ัวคราว  
 เมื่อผูใชนํ้าประสงคขอใชนํ้าใหม  ใหย่ืนคํารองตามแบบเพ่ือบรรจบมาตรวัดนํ้าหรือติดต้ังใหม  ทั้งน้ี
ตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัติน้ี 
 การยกเลิกใชนํ้าช่ัวคราวขอไดไมเกินครั้งละ  1  ป หากพนกําหนดถือวายกเลิกการใชนํ้าประปาถาวร 
 

หมวด 3  
การสงน้ํา 

 

 ขอ 15 “มาตรวัดนํ้าพรอมอุปกรณในการติดต้ัง”  ใหผูใชนํ้าจัดซื้อจากองคการบริหารสวนตําบล 
ทาไร  หรือจัดซื้อมาเองตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทาไรกําหนด 
 องคการบริหารสวนตําบลทาไร  จะคิดคาธรรมเนียมหรือคาบํารุงรักษามาตรวัดนํ้าเปนรายเดือนตาม
อัตราที่กําหนดทายขอบัญญัติน้ี 
 ขอ 16 การตอทอภายนอก องคการบริหารสวนตําบลทาไรจะเปนผูดําเนินการโดยคิดคาธรรมเนียม
จากผูใชนํ้าตามบัญชีอัตราทายขอบัญญัติน้ี  สวนการตอทอภายในเขตรับผิดชอบของผูใชนํ้า   ผูใชนํ้าจะตอง
จัดซื้ออุปกรณและดําเนินการเอง 
 ขอ 17 การติดต้ังมาตรวัดนํ้าจะตองอยูบริเวณสวนหนาของอาคารและสถานที่เพ่ือเจาหนาที่จะไดอาน
เลขมาตรวัดนํ้าไดสะดวก  ทั้งน้ีเพ่ือการตรวจสอบแกไขและบํารุงรักษา 
 ขอ 18 ในกรณีมาตรวัดนํ้าหรืออุปกรณประกอบมาตรวัดนํ้าชํารุด    ซึ่งมิไดเกิดจากการกระทําของ 
ผูใชนํ้า  ทางองคการบริหารสวนตําบลทาไรจะดําเนินการซอมแซมหรือติดต้ังใหใหมโดยไมคิดคาใชจาย  
 ขอ 19 หามผูใดทําการซอมแซม  แกไข  ดัดแปลงหรือเคลื่อนยายที่ติดต้ังมาตรวัดนํ้าและทอภายนอก  
โดยมิไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลทาไร 
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 ขอ 20 หามผูใชนํ้าใชเครื่องสูบนํ้าหรืออุปกรณอ่ืนใดสูบนํ้าโดยตรงจากทอเมน ทอภายนอก และ 
ทอภายในโดยเด็ดขาด 
 ขอ 21 หามมิใหผูใชนํ้าตอนํ้าประปาใหกับผูไมมีสิทธ์ิใชนํ้าในบริเวณใกลเคียง   เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากนายกองคการบริหารสวนตําบลทาไรหรือเจาหนาที่ 
 ขอ 22 ผูใชนํ้าหรือเจาของที่ดินจะทําการปลูกสรางตอเติมอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนใดหรือ
กระทําการใดๆ  อันอาจเกิดความเสียหายหรือเปนอุปสรรคตอระบบการสงนํ้าประปา  การบํารุงดูแลรักษา
มาตรวัดนํ้า  ตลอดจนอุปกรณอ่ืนๆ จะตองแจงในองคการบริหารสวนตําบลทาไรทราบและอนุญาตกอน
ดําเนินการขางตน 
 ขอ 23 ในกรณีมีเหตุจําเปนผูใชนํ้ายินยอมใหเจาหนาที่เขาไปในพ้ืนที่อาคาร หรือบริเวณอันเปนที่อยู
อาศัยของผูใชนํ้า เพ่ือตรวจสอบ แกไข ซอมแซม ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก พรอมทั้งให
ความรวมมืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามสมควรแกกรณี 
 ขอ 24 ในกรณีเกิดการชํารุดเสียหายตอทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลทาไร ซึ่งเปนการ
กระทําของผูใชนํ้าหรือบุคคลอ่ืนใดก็ตาม จะตองชดใชคาเสียหายตามจํานวนที่องคการบริหารสวนตําบลทาไร
เรียกเก็บ 
 

หมวด 4 
อัตราคาธรรมเนียมและวิธีการใชน้ําประปา 

 

 ขอ 25  ผูใชนํ้าตองใชนํ้าผานมาตรวัดนํ้าและชําระคานํ้าประปาตามจํานวนตัวเลขที่แสดงในมาตรวัด
นํ้าตามอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติน้ี 
 ขอ 26 ผูใชนํ้าจะตองชําระคานํ้าและคาบริการเมื่อเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทาไรได
เรียกเก็บ ณ สถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทาไรกําหนด มิเชนน้ันตองมาชําระ ณ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลทาไร  ภายใน 7 วัน  
 ขอ 27 ผูใชนํ้าจะคางชําระคานํ้าและคาบริการไดไมเกิน 7 วันทําการของราชการ ซึ่งนับถัดจากวันที่
ไดรับใบแจงหน้ีคานํ้าประปาจากองคการบริหารสวนตําบลทาไร 
 ขอ 28 องคการบริหารสวนตําบลทาไรทรงไวซึ่งสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม คาบํารุงรักษา
มาตรวัดนํ้าและอัตราคานํ้าประปา  โดยพิจารณาตามสภาพเศรษฐกิจและตนทุนการผลิต  ทั้งน้ีจะตองประกาศ
ใหผูใชนํ้าทราบลวงหนาไมนอยกวา  30 วัน 
 ขอ 29 การชําระเงินคานํ้า คาบริการ หรือคาธรรมเนียมตางๆ องคการบริหารสวนตําบลทาไรจะออก
ใบเสร็จรับเงินใหกับผูใชนํ้าไวเปนหลักฐาน 
 ขอ 30 ในกรณีผูขอใชนํ้ายื่นคํารองขอใชนํ้าและชําระเงินคาธรรมเนียมติดต้ังประปาไวแลวแตปฏิเสธที่
จะใหวางทอภายนอกและติดต้ังมาตรวัดนํ้าโดยไมมีเหตุอันควร องคการบริหารสวนตําบลทาไรถือวาเปนผูสละ
สิทธ์ิการขอใชนํ้าและยินยอมใหริบเงินคาใชจายทั้งหมด 
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 ขอ 31 ปริมาณนํ้าที่ผานมาตรวัดนํ้าและไดใชหรือสูญเสียไปแลว ไมวาจะเปนดวยเหตุใดก็ตาม ผูใชนํ้า
ยินยอมใหองคการบริหารสวนตําบลทาไรคิดคานํ้าตามปริมาณที่ไดใชหรือสูญเสียไปที่คํานวณไดจากมาตรวัดนํ้า 
 ขอ 32 ในกรณีผูใชนํ้าสงสัยวามารตวัดนํ้าทํางานผิดปกติ ใหผูใชนํ้าแจงองคการบริหารสวนตําบลทาไร
ทราบภายใน  3  วัน  เพ่ือองคการบริหารสวนตําบลทาไรจะดําเนินการตรวจสอบได โดยแจงความประสงคเปน
ลายลักษณอักษร หากผลการตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนจริงองคการบริหารสวนตําบลทาไรจะคิดคํานวณคา
นํ้าในอัตราเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน 
 ขอ 33 ในกรณีพบวาผูใชนํ้ามีเจตนากระทําผิดโดยทุจริตนํานํ้าไปใช องคการบริหารสวนตําบลทาไรจะ
ดําเนินการยกเลิกการใชนํ้าของผูใชนํ้ารายน้ันทันที และเรียกเก็บคานํ้าตามจํานวนที่ใชไปจนถึงวันที่พบการ
กระทําดังกลาวรวมทั้งคานํ้าที่คางชําระ และทําบันทึกไวเปนหลักฐานหากมีความประสงคในการใชนํ้าประปา
อีกจะตองดําเนินการเสมือนเปนผูขอใชนํ้ารายใหม 
 ขอ 34 กรณีผูใชนํ้าคางชําระคานํ้าเกินระยะเวลาตามที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบลทาไรจะ
ดําเนินการดังน้ี 
  ( 1) งดจายนํ้าประปาเปนการช่ัวคราว 
  ( 2) เมื่อนําเงินมาชําระคานํ้าที่คางหมดแลว หากมีความประสงคใชนํ้าประปาอยูจะตองชําระ
คาธรรมเนียมในการใชนํ้ารายใหม 
  ( 3) หากคางชําระเปนเวลาเกิน 3 เดือน องคการบริหารสวนตําบลทาไรจะยกเลิกการใชนํ้า
ทันที 
  ( 4) หากถูกยกเลิกการใชนํ้าแลว  เมื่อผูใชนํ้าประสงคจะขอใชนํ้าใหมจะตองชําระเงินคานํ้าที่
คางอยูจนหมดเสียกอน จึงจะสามารถแจงความประสงคเปนผูใชนํ้ารายใหมได 
 ขอ 35 ในกรณีผูใชนํ้า ใชนํ้าจากแหลงอ่ืนรวมดวยจะตองดําเนินการตอทอแยกไวตางหากจากทอ
ภายในที่จายจากระบบประปาขององคการบริหารสวนตําบลทาไร 
 หากผูใชนํ้าไมปฏิบัติตามวรรคแรก  องคการบริหารสวนตําบลทาไรทรงไวซึ่งสิทธ์ิที่จะงดจายนํ้าใหแก
ผูใชนํ้า 
 ขอ 36 ผูใชนํ้าที่ไมปฏิบัติตามขอ 19, ขอ 20, ขอ 21, ขอ 22 ,ขอ 24 และขอ 35 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกิน 1,000 บาท 
 ขอ 37 ผูใชนํ้าที่ไมปฏิบัติตามขอบัญญัติน้ีแมขอหน่ึงขอใดก็ตาม ถือวามีความผิดองคการบริหารสวน
ตําบลทาไรอาจพิจารณาดําเนินคดีไดตามกฎหมาย แมวาจะไดดําเนินการตามขอ 24 ,ขอ 33 , ขอ 34  และ  
ขอ 36  ไปแลวก็ตาม 
 ขอ 38 หากมีความจําเปนตองงดจายนํ้า องคการบริหารสวนตําบลทาไรจะแจงใหผูใชนํ้าทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง เวนแตกรณีจําเปนเรงดวน องคการบริหารสวนตําบลทาไรทรงไวซึ่งสิทธ์ิที่จะงด
การจายนํ้าในเวลาใดเวลาหน่ึงเปนการช่ัวคราว โดยไมตองแจงใหผูใชนํ้าทราบลวงหนาและผูใชนํ้าจะเรียก
คาเสียหายจากองคการบริหารสวนตําบลไมได 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาไร 

เรื่อง  การบริหารกิจการประปา การบํารุงรักษาและการใชระบบประปาหมูบาน  
พ.ศ. 2556 

********************************** 
 

ลําดับ ประเภทรายการ อัตราคาธรรมเนียม (บาท) 
1 คานํ้าประปา อัตราลูกบาศกเมตรละ 5 บาท 
2 คาบํารุงรักษามาตรวัดนํ้าเปนรายเดือน (เดือนละ) 5 บาท 
3 คาธรรมเนียม การขออนุญาตใชนํ้ารายใหม 50 บาท 
4 คาธรรมเนียม การขอยาย โอนหรือเปลี่ยนช่ือผูใชนํ้า 50 บาท 
5 คาติดต้ัง การตอเช่ือมทอเมนและวางทอภายนอกถึงมาตรวัดนํ้า 

    ก. ความยาวไมเกิน 1 เมตร  
    ข. ความยาวเกิน 1 เมตร แตไมเกิน 10 เมตร 
    ค. ความยาวเกินกวา  10 เมตร คิดคาแรงเพ่ิมอีกเปนเมตรๆ
ละ  30 บาท (เศษของเมตรใหคิดคาแรงเปนหน่ึงเมตร) 

 
ไมคิดคาบริการ 

200  บาท 
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คํารองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาไร 
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องคการบริหารสวนตําบลทาไร 

      วันที่................... เดือน ...................... พ.ศ. ..........  

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน....).......................................................... อยูบานเลขที่ .....................  

หมูที่................. ตําบล.............................. อําเภอ ..................................... จังหวัด ...........................................  

ขอดําเนินกิจการประปาตอองคการบริหารสวนตําบลทาไร ดังน้ี 

 □  ขออนุญาตใชนํ้ารายใหม (ติดต้ังระบบประปา) เปนเงิน ............................... บาท  

 □  การขอยาย โอนหรือเปลี่ยนช่ือผูใชนํ้า  เปนเงิน ............................... บาท  

 □  อ่ืนๆ ..................................................  เปนเงิน ............................... บาท  

 การน้ี ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาไร เรื่อง การบริหารกิจการ

ประปา การบํารุงรักษาและการใชระบบประปาหมูบาน พ.ศ.2556 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      ลงช่ือ ................................................ ผูยื่นคํารอง  

           (....................................................)  

      ลงช่ือ ................................................ เจาหนาที่  

           (....................................................)  

   □ อนุมัติ    □  ไมอนุมัติ เหตุผล................................. 

ลงช่ือ ................................................ ผูอนุมัติ 

     (....................................................) 
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