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เทศบาลตาบลบ้านโข้ง พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตาบลบ้านโข้ง
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านโข้ง พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๑ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติให้เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติได้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งตามมาตรา ๕๑ (๑)
บัญญัติให้เทศบาลตาบลมีอานาจจัดทากิจการให้มีนาสะอาดหรือการประปาแก่ประชาชนได้

เหตุผล
ปัจจุบันเทศบาลตาบลบ้านโข้งยังไม่มีเทศบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนินกิจการประปา ประกอบ
กับเป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดทากิจการให้มีนาสะอาดหรือการประปาแก่ประชาชนตามมาตรา
๕๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงสมควรที่จะให้มีเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลบ้านโข้ง เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาลตาบลบ้านโข้ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึน เพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินกิจการประปาของเทศบาลตาบลบ้านโข้งในการให้บริการตามอานาจหน้าที่แก่ประชาชนต่อไป โดย
เทศบาลตาบลบ้านโข้งจะให้บริการนาประปาของเทศบาลผ่านการประปาของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านโข้ง พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรออกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง เรื่องการบริหารกิจการประปา
เทศบาลตาบลบ้านโข้ง พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๑ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่ แก้ไขเพิ่ มเติม บัญ ญั ติให้ กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย เทศบาลต าบลบ้ า นโข้ ง โดยความเห็ น ชอบของสภาเทศบาลต าบลบ้ า นโข้ ง
และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จึงตราเทศบัญญัตขิ ึนไว้ ดังต่อไปนี
ข้ อ ๑ เทศบั ญ ญั ติ นี เรี ย กว่ า “เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลต าบลบ้ า นโข้ ง เรื่ อ งการบริ ห าร
กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านโข้ง พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้ อ ๒ เทศบั ญ ญั ติ นี ให้ ใช้ บั ง คั บ ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้ า นโข้ ง เมื่ อ ได้ ป ระกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลบ้านโข้ง แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
เทศบัญญัตนิ ีให้ใช้เทศบัญญัตินีแทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตนิ ี
“การประปา” หมายถึง การประปาที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
“ผู้ใช้ น า” หมายถึง บุ คคล คณะบุค คลหรือ นิ ติบุ คคลที่ ยื่น ค าขอใช้น าประปาและได้ รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
“การงดจ่ายนา” หมายถึง กรณีที่การประปางดจัดส่งหรือจาหน่ายนาให้แก่ผู้ใช้นา จะเป็น
ด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตามที่ผู้ใช้นาไม่สามารถใช้นาได้ต่อไป
“มาตรวัดนา” หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่การประปาติดตังเพื่อวัดปริมาณนาการใช้นา
“ท่อเมน” หมายถึง ท่อของการประปาที่วางผ่านที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่ใดๆ เพื่อส่ง
นาประปาไปยังสถานที่ของผู้ใช้นา
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานเทศบาลหรือผู้ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แต่งตังหรือมอบหมายให้มีอานาจหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปาของเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโข้ง
/ข้อ ๕...
-๒-

ข้ อ ๕ การประปายิ น ยอมจ่ายน าประปาให้ แ ก่ ผู้ ใช้ น าภายในเขตเทศบาลต าบลบ้ านโข้ ง
โดยผู้ใช้นาสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี และจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในส่วนของตนเองให้พร้อม
ตามคาแนะนาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้ อ ๖ ผู้ ใดมี ค วามป ระสงค์ จะขอใช้ น าป ระป าของการป ระป า ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ
เจ้าหนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) หนังสือมอบอานาจหรือมอบหมายให้กระทาการแทน(กรณีตัวแทน)
(๔) เอกสารอื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลบ้านโข้งประกาศกาหนด
ข้อ ๗ เมื่ อได้รับ คาขอ ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์
ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในเทศบัญญัตินี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นันทังหมด และแจ้งให้ผู้ขอ
แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืน คาขอแก่ผู้ขอก็ให้ส่งคืนคาขอ
พร้อมทังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องมีหนังสือแจ้งคาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอ
อนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ได้ รับ คาขอซึ่ งมี รายละเอีย ดถู ก ต้อ งหรือ ครบถ้ว นตามที่ กาหนด
ในเทศบัญญัตินี
ข้อ ๘ เมื่อได้รั บ อนุ ญ าตจากเจ้าพนั กงานท้อ งถิ่น แล้ ว การประปาจะติ ดตังมาตรวัด นาไว้
สาหรับบอกปริมาณหรือจานวนนาทีใ่ ช้ เพื่อเป็นหลักฐานการเรียกเก็บค่านาประปาจากผู้ใช้นาในแต่ละเดือน
การติดตังมาตรวัดน าจะติดตังในที่เปิ ดเผย เพื่อให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ ใช้นาสามารถ
ตรวจสอบได้โดยง่าย และสะดวก
ข้อ ๙ มาตรวัดน าที่จะนาไปติดตัง การประปาเป็นผู้ จัดหาและเป็นสมบัติของการประปา
ผู้ใดจะทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือกระทาการใดๆอันเป็นการเสียหายแก่มาตรวัดนานีไม่ได้
ผู้ ใดท าให้ เสี ย หาย ท าลาย แก้ไข หรือ กระท าการใดๆอัน เป็ น การเสี ยหายแก่ ม าตรวัดน า
ผู้นันต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจานวนที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๑๐ ผู้ ใดจะทาการแก้ไข ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายมาตรวัดนา หรือต่อท่อเพิ่มเติมโดย
พลการไม่ได้ เว้นแต่รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือการประปาเป็นผู้ดาเนินการเอง
/ข้อ ๑๑...
-๓-

ข้อ ๑๑ การต่อท่อเมนจากมาตรวัดนาเข้าไปในท่อหรือสถานที่ของผู้ใช้นา การประปาจะเป็น
ผู้ดาเนินการ และท่อเมนเป็นสมบัติของการประปา ส่วนการต่อจากท่อเมนเข้าไปยังสถานที่ของผู้ใช้นา ผู้ใช้นา
ต้องเป็นผู้ดาเนินการเอง โดยการควบคุมของการประปา
ข้อ ๑๒ ผู้ใดการกระทาใดๆ อันเป็นการเสียหายแก่ทรัพย์สินของการประปา เช่น ทาให้ท่อ
นาประปาแตกเสียหาย ทาลายมาตรวัดนาฯลฯ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ผู้นันจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับการประปาเต็มตามจานวนความเสียหายที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินทังหมด
อนึ่ง ค่าเสียหายตามวรรคก่อนนอกจากค่าแรงงานและค่าวัสดุอุปกรณ์ของการประปาแล้ว
ยังหมายความรวมถึงค่านาประปาที่สูญเสียไปเนื่องจากการกระทานันๆด้วย
ข้อ ๑๓ หากผู้ใดลักลอบใช้นาประปาโดยไม่ผ่านมาตรวัดนาหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรวัดนา
หรือกระทาการใดๆ ที่แสดงได้ว่าเจตนาลักลอบใช้นาประปา การประปาจะงดการจ่ายนาทันที และผู้ลักลอบ
ใช้นาต้องดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องโดยค่าใช้จ่ายตนเองและต้องชาระค่าปรับตามอัตราค่าปรับท้าย
เทศบัญญัตนิ ี
ข้อ ๑๔ การประปาจะเรียกเก็บค่านาประปาตามจานวนตัวเลขที่แสดงในมาตรวัดนา โดย
เรียกเก็บเป็นรายเดือน ตามอัตราที่กาหนดท้ายเทศบัญญัตินี
ข้อ ๑๕ หากมาตรวัดนาเสีย ใช้การไม่ได้หรือโดยเหตุอื่นใด ทาให้ไม่สามารถทราบปริมาณนา
ทีผ่ ู้ใช้นาใช้ไปในแต่ละเดือนได้ การประปาจะคิดคานวณอัตราค่านาที่ใช้ในเดือนนัน ตามจานวนที่ผู้ใช้นาได้ใช้
ไปในเดือนที่แล้วมาหรือคิดถัวเฉลี่ย ๓ เดือนก่อนหน้านัน ตามที่การประปาเห็นสมควร
ถ้ามาตรวัดนาเสียในเดือนแรกที่เริ่มใช้นาจะคานวณปริมาณนาที่ใช้นันตามจานวนค่าเฉลี่ยที่
ผู้ใช้นาในบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ในเดือนนันๆ หรือตามที่การประปาเห็นสมควร
ข้อ ๑๖ การประปาจะออกใบแจ้งหนีเรียกเก็บค่านาประปาจากผู้ใช้นาทุกเดือน โดยออกให้ไม่
เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
ข้ อ ๑๗ เมื่ อ ได้ รั บ ใบแจ้ ง หนี แล้ ว ผู้ ใ ช้ น าต้ อ งช าระค่ า น าประปาโดยน าเงิ น ไปช าระ
ณ ส านั ก งานเทศบาลตาบลบ้ านโข้ง ภายใน ๗ วัน นั บ จากวัน ที่ ได้ รับ ใบแจ้ งหนี ถ้าไม่ ช าระค่าน าประปา
ตามกาหนด การประปามีสิทธิที่จะงดจ่ายนาเป็นการชั่วคราว โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน
การส่งใบแจ้งหนี ให้ส่งตามที่อยู่ของผู้ใช้นาซึ่งปรากฏในคาขอใช้นาประปา ในกรณีที่ไม่พบ
ผู้ใช้น า หรือผู้ ใช้น าไม่ยอมรับ คาสั่งดังกล่ าว ให้ ส่ งคาสั่งโดยทางไปรษณี ย์ตอบรับ หรือให้ ปิดคาสั่ งนันไว้ใน
ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้ใช้นา และให้ถือว่าผู้ใช้นานันได้รับทราบคาสั่งแล้ว
ตังแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
/หากผู้ใช้นา...
-๔-

หากผู้ ใช้ น าค้ างช าระค่ าน าประปาตั งแต่ ๒ เดื อ นขึ นไป การประปามี อ านาจงดการจ่ า ย
นาประปาและดานินคดีตามกฎหมายได้ทันที
ข้อ ๑๘ หากผู้ใช้นารายใดจะขอหยุดการใช้นาประปาในเดือนใดหรือยกเลิกการใช้นาประปา
ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน พร้อมทังชาระค่านาประปาที่ค้างชาระ
และ/หรือค่านาประปาที่ใช้ก่อนการยกเลิกการเป็นผู้ใช้นา มิฉะนันจะถือว่ายังเป็นผู้ใช้นาอยู่ และจะต้องชาระ
ค่านาประปาตามที่การประปาเรียกเก็บต่อไป
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตแล้ว การประปาจะงดจ่ายนาทันที
ข้อ ๑๙ ผู้ใช้นารายใดที่การประปางดการจ่ายนาเพราะค้างชาระหนีค่านาประปาหรือในกรณี
ใดๆ ก็ตาม หากภายหลังประสงค์จะใช้นาประปาอีก ต้องชาระหนีที่ค้างอยู่ให้เสร็จพร้อมทังชาระค่าปรับและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิ ี
ข้อ ๒๐ ผู้ใช้นาต้องอานวยความสะดวกแก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบท่อและ
อุปกรณ์ต่างๆภายในสถานที่ของผู้ใช้นาได้ เมื่อกรณีมีเหตุอันสมควร
ข้อ ๒๑ ถ้าผู้ใช้นารายใดมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามาตรวัดนาอาจมีการคลาดเคลื่อน
หรื อ ช ารุ ด จะขอให้ ก ารประปาท าการตรวจสอบก็ ได้ โดยยื่ น ความจ านงเป็ น หนั ง สื อ ถ้ า ปรากฏว่ า มี ก าร
คลาดเคลื่อนจริง การประปาจะคิดคานวณค่านาที่ใช้ตามความในข้อ ๑๕
ข้อ ๒๒ ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามาตรวัดนารายใดอาจมีการคลาดเคลื่อน หรือชารุด หรือ
ผู้ใช้นารายใดลักลอบใช้นาโดยไม่ได้รับอนุญาต การประปามีอานาจให้ พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ทันที
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้นาทราบล่วงหน้า และผู้ใช้นาต้องให้ ความร่วมมือและอานวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามสมควร
ข้อ ๒๓ การประปาทรงไว้ซึ่งสิ ทธิที่ จะงดการจ่ายน าในเวลาหนึ่งเวลาใดเป็ นการชั่ว คราว
เมื่อมีเหตุจาเป็น หรือกรณีฉุกเฉิน โดยอาจแจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้นาทราบล่วงหน้าตามสมควร
ข้อ ๒๔ ผู้ใดประสงค์จะขอใช้นาประปาในกิจการส่วนตัวเป็นครังคราว โดยใช้บริการรถส่งนา
ของเทศบาลตาบลบ้านโข้งหรือใช้รถบรรทุกนาส่วนบุคคล ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามข้อ ๖ และชาระค่าธรรมเนียมตามท้ายเทศบัญญัตินี
ข้อ ๒๕ ผู้ใช้นารายใดกระทาการฝ่าฝืน เทศบัญญัตินีหรือไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาหรือ คาสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือเจ้าพนักงานท้องถิ่น การประปาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการจ่ายนาได้โดยชอบ
/ข้อ ๒๖...
-๕-

ข้อ ๒๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบล
บ้านโข้ง
ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจประกาศยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่านาประปา
แก่สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลหรือบุคคลใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ ทังนี เพื่อประโยชน์แก่ การ
ประปา ราชการ และประชาชน
ข้อ ๒๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่านาประปาได้ โดยแจ้ง
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ให้ ผู้ ใช้ น าทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ วั น และถื อ ว่ า ผู้ ใช้ น ายิ น ยอมในการ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่านาประปาด้วยแล้ว
ข้อ ๒๙ ให้ เจ้าพนั กงานท้องถิ่นมี อานาจแต่งตังข้าราชการ พนักงานเทศบาลหรือบุคคลใด
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๓๐ ให้ น ายกเทศมนตรีตาบลบ้านโข้ง รักษาการให้ เป็น ไปตามเทศบัญ ญั ติ นี และให้ มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ .................................................................
(นายไพบูลย์ ผิวพิมพ์ดี)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโข้ง

เห็นชอบ

(นายพิภพ บุญธรรม)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าปรับท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านโข้ง พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ค่านาประปา

ลูกบาศก์เมตรละ

๘

๒. ค่าปรับกรณีการลักลอบใช้นา

ค่าปรับ

๓. ค่าปรับกรณีค้างชาระค่านาประปา

ค่าปรับร้อยละ ๑๐ ของค่านาที่ค้างชาระ

๑,๐๐๐

บาท
บาท

๔. ค่าธรรมเนียมในการขอใช้นาประปาเป็นครังคราว โดยใช้รถส่งนาของเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
๔.๑) นาประปาที่ผ่านระบบการกรองของการประปา
คิดรวมค่านาและค่าขนส่ง(ในพืนที่)

เที่ยวละ

๒๐๐

บาท

คิดรวมค่านาและค่าขนส่ง(นอกพืนที่)

เที่ยวละ

๕๐๐

บาท

เที่ยวละ

๑๐๐

บาท

๔.๒) นาทีไ่ ม่ผ่านระบบการกรองของการประปา
คิดรวมค่านาและค่าขนส่ง(ในพืนที่)

คิดรวมค่านาและค่าขนส่ง(นอกพืนที่)
เที่ยวละ ๓๐๐
บาท
๕. ค่าธรรมเนียมในการขอใช้นาประปาเป็นครังคราว โดยใช้รถบรรทุกนาส่วนบุคคล
ค่านาประปาทีผ่ ่านระบบการกรองของการประปา ลูกบาศก์เมตรละ ๘ บาท
ค่านาที่ไม่ผ่านระบบการกรองของการประปา
ลูกบาศก์เมตรละ ๕ บาท

