เทศบัญญัติ

เรื่อง การใชน้ําประปาเทศบาลตําบลคลองโยง พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลคลองโยง
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หลักการ
เพื่อใหการดําเนินกิจการประปาของเทศบาลตําบลคลองโยง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย สมควรวางกฎระเบียบไวเปนหลักปฏิบัติ

เหตุผล
เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 51
กําหนดใหเทศบาลตําบลจัดใหมีน้ําสะอาด หรือการประปา ซึ่งเทศบาลไดดําเนินการอยูแลว ประกอบกับ
เทศบาลตําบลคลองโยง ไดยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาล จึงสมควรออกกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ การขอใชน้ําประปาใหเปนมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับของประชาชนผูใชน้ํา และใหเทศบาล
สามารถบริหารกิจการประปาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจของประชาชน

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองโยง
เรื่อง การใชน้ําประปาเทศบาลตําบลคลองโยง พ.ศ. 2556
************************

อาศัยอํานาจ ตาม ความใน มาตรา 7 มาตรา 51 (1) มาตรา 60 และมาตรา 61
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม เทศบาลตําบลคลองโยง จึงตราเทศบัญญัติ
การใชน้ําประปาเทศบาลตําบลคลองโยง ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลคลองโยง และโดย
ความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ใหเรียกวา “เทศบัญญัติการใชน้ําประปาเทศบาลตําบลคลองโยง พ.ศ. 2556”
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลคลองโยง
แลว 60 วัน
ขอ 3 ใหยกเลิก ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองโยง เรื่องการใชน้ําประปาขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองโยง พ.ศ. 2547
ขอ 4 ในเทศบัญญัติการใชน้ําประปา นี้
“เทศบาล” หมายถึงเทศบาลตําบลคลองโยง
“เจาหนาที่ ” หมายถึงพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลคลองโยง
ที่ไดรับแตงตั้ง
“การประปา” หมายถึงการประปาของเทศบาลตําบลคลองโยง
ขอ 5 ผู ประสงค ขอใชน้ําประปา ของเทศบาล ตองยื่นคํารองพรอม เอกสาร บัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบานและแผนที่แสดงที่ตั้งของบาน
ขอ 6 เมื่อผูขอใชน้ําประปาไดรับอนุญาตใชน้ําแลว จะตองเสียคาธรรมเนียม เงินประกันการใชน้ํา
และคารักษามาตรน้ํา ตามอัตราแนบทายเทศบัญญัตินี้
เงินประกัน การใชน้ํา เทศบาลจะคืนใหผูใชน้ําเมื่อผู ใชน้ํา แจงยกเลิกการใชน้ําและไมมีคาน้ําคาง
ชําระตอเทศบาล
ขอ 7 ผูขอใชน้ําจะตองจัดหามาต รวัดน้ํา เครื่องกั้นน้ํา(ประตูน้ํา) ตามขนาดที่ไดรับอนุญาต และ
ไดรับมาตรฐาน มอก. พรอมอุปกรณมอบใหเทศบาลเปนผูติดตั้ง และเมื่อเทศบาลติดตั้งเสร็จแลว มาตรวัด
น้ํา ประตูน้ํา ใหตกเปนทรัพยสินของเทศบาล
ขอ 8 มาตรวัดน้ําเทศบาลจะติดตั้งไวตอนตนทางหรือจุดที่เจาหนาที่เห็นวาเหมาะสมภายใน ที่
สาธารณะหรือบริเวณสถานที่ของผูขอใชน้ํา ณ ที่ซึ่งจะตรวจสอบและจดมาตรน้ําไดสะดวก
การติดตั้งมาตรวัดน้ําเทศบาลจะติดตั้งประตูน้ํากอนเขามาตรวัดน้ํา 1 ประตูและหลัง มาตรวัดน้ํา
1 ประตู ทอและอุปกรณตางๆที่ตอจากประตูน้ําหลังมาตรวัดน้ําเปนสมบัติของผูใชน้ํา
ขอ 9 น้ําประปาที่เทศบาลจะสงใหผูใชน้ําจะตองติดตั้งมาตรวัดน้ําไวสําหรับบอกจํานวนหนวยน้ํา
ขอ 10 อัตราคาใชน้ํา เทศบาลจะคิดจากมาตรวัดน้ํา (มิเตอร) โดยเรียกเก็บเปนรายเดือนตาม
อัตราแนบทายเทศบัญญัตินี้
ขอ 11 หากมาตรวัดน้ําชํารุดโดยไมไดเกิดจากการกระทําของผูใชน้ํา ผูใชน้ําจะตองแจงใหเทศบาล
เปนผูซอมแซม หรือเปลี่ยนใหม แตหากมาตรวัดน้ําสูญหายผูใชน้ําจะตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
ขอ 12 หามมิใหผูใชน้ํากระทําการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยายที่ติดตั้งมาตรวัดน้ํา หรือทอเมน
ประปาโดยไมไดรับอนุญาตจากเทศบาล
/ขอ 13...

-2ขอ 13 ผูใชน้ําตองชําระเงินคาใชน้ํา เมื่อเจาหนาที่แจงเก็บเงินนําใบเสร็จมาขอรับเงิน
ถาผูใชน้ํา ไมชําระเงินตามวรรคหนึ่งผูใชน้ําจะตองนําเงินไปชําระคาน้ํา ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
คลองโยง ภายใน 7 วัน หรือภายในวัน เวลากําหนด ถาไมชําระตามกําหนด เทศบาลจะงดสงน้ําใหใช และ
เทศบาลฯจะนําเงินประกันการใชน้ํามาชําระคาน้ําหากไมเพียงพอจะฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมาย
ขอ 14 เมื่อผูใชน้ําเลิกใชน้ําหรือโอนใหผูอื่น ตองแจงใหเทศบาลทราบ พรอมชําระคา ใช น้ําและ
คาธรรมเนียมตางๆ ใหเสร็จสิ้นกอนดวย
ขอ 15 สถานที่ใดที่ เคยใช น้ําอยูแลว แต ไดเลิกใชไปภายหลัง มาขอใชน้ําอีก ผูขอ ใชน้ํา จะตอง
ดําเนินการขอใชน้ําใหม หากมีคาน้ําคงคางอยูตองชําระหนี้ใหเรียบรอยดวย
ขอ 16 ผูขอใชน้ํารายใดถูกงดสงน้ําเพราะไมชําระคา ใชน้ําที่คางภายหลังแสดงความจํานง ขอใชน้ํา
อีก ตองชําระหนี้ที่คาง และคาธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ําตามที่เทศบาลกําหนด
ขอ 17 ผูขอใชน้ําประสงคจะใชเครื่องสูบน้ํา สูบ ดูดน้ํา จะตองทําบอหรือที่พักน้ําแลวเปดลงในที่
พักน้ํานั้นกอน แลวจึงสูบน้ําจากที่พักน้ําอีกตอหนึ่ง หามมิใหสูบน้ําโดยตรงจากทอประปา
ขอ 18 ผูใชน้ําจะตองอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่เทศบาลตําบลคลองโยง
ในการเขาไป
ตรวจสอบทอมาตรวัดน้ําและอุปกรณของเทศบาลที่อยูภายในเขตสถานที่ของผูใชน้ําไดทุกเวลา
ขอ 19 เทศบาล ไมรับรองวาจะ สงน้ําให ใชตลอดเวลาและใหทรงไวซึ่งสิทธิที่งดการสงน้ําเวลาหนึ่ง
เวลาใด โดยไมตองแจงเหตุผลเมื่อเห็นวามีความจําเปน
ขอ 20 ถาผูขอใชน้ํากระทําการฝาฝนเทศบัญญัตินี้หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนํา ตักเตือน โดยชอบ
ของเจาหนาที่ เทศบาลอาจงดการสงน้ําใหใช
ขอ 21 ผูใดตอทอน้ําประปาของทางเทศบาลโดยไมไดรับอนุญาตตาม ขอ 5 ตองเสียคาปรับวันละ
500 บาท นับตั้งแตวันที่ตอทอน้ําและตองถูกดําเนินคดีอาญา
ขอ 22 ผูใดทําใหทอเมนประปาหรืออุปกรณประปาของเทศบาลชํารุดเสียหายตองแจงใหเทศบาล
ทราบเพื่อซอมแซม และชําระคาซอมแซมใหเทศบาลตามที่เทศบาลกําหนด
ขอ 23 ผูใดฝาฝนตาม ขอ 12,ขอ 17 และขอ 22 ตองเสียคาปรับวันละ 500 บาท นับแตวันที่
ดําเนินการจนถึงวันที่เทศบาลอนุมัติถูกตอง และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ขอ 24 ใหนายกเทศมนตรีตําบลคลองโยง มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556

(ลงชื่อ)
(นายสมเกียรติ จันทรแสง)
นายกเทศมตรีตําบลคลองโยง

(ลงนาม)

(นายธานี ธัญญาโภชน)
รองผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม

อัตราคาธรรมเนียม คาประกันการใชน้ํา และอัตราคาน้ํา
แนบทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองโยง เรื่องการขอใชน้ําประปาเทศบาลตําบลคลองโยง พ.ศ. 2556
**************************
1. คาธรรมเนียมการขออนุญาตใชน้ําประปา
รายละ
200 บาท
2. เงินประกันใชน้ํา คิดตามขนาดมาตรวัดน้ํา ดังนี้
2.1 การใชน้ําทั่วไป
2.1.1 การใชน้ําจากมาตรวัดน้ําขนาด Ø½”(4 หุน)
รายละ
700 บาท
2.1.2 การใชน้ําจากมาตรวัดน้ําขนาด Ø¾”(6 หุน)
รายละ
1,200 บาท
2.1.3 การใชน้ําจากมาตรวัดน้ําขนาด Ø1”(8 หุน)
รายละ 2,0 00 บาท
2.1.4 การใชน้ําจากมาตรวัดน้ําขนาด Ø1½”(12 หุน)
รายละ 3,000 บาท
2.1.5 การใชน้ําจากมาตรวัดน้ําขนาด Ø2”(16 หุน)
รายละ 5,000 บาท
2.2. การใชน้ําชั่วคราว
2.2.1 การใชน้ําจากมาตรวัดน้ําขนาด Ø½”(4 หุน)
รายละ
2,000 บาท
2.2.2 การใชน้ําจากมาตรวัดน้ําขนาด Ø¾”(6 หุน)
รายละ
3,000 บาท
2.2.3 การใชน้ําจากมาตรวัดน้ําขนาด Ø1”(8 หุน)
รายละ 4 ,000 บาท
2.2.4 การใชน้ําจากมาตรวัดน้ําขนาด Ø1½”(12 หุน) รายละ
6,000 บาท
2.2.5 การใชน้ําจากมาตรวัดน้ําขนาด Ø2”(16 หุน)
รายละ 10,000 บาท
***หมายเหตุ ไมเรียกเก็บเงินประกันการใชน้ํากับหนวยงานราชการ โรงเรียน วัด
3. คามาตรวัดน้ํา
- ผูขอใชน้ําตองจัดหามาตรวัดน้ําเอง โดยตองมีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
4. คารักษามาตรวัดน้ํา
4.1 คารักษามาตรวัดน้ําขนาด Ø ½” (4 หุน)
รายละ
5 บาท
4.2 คารักษามาตรวัดน้ําขนาด Ø ¾” (6 หุน)
รายละ
10 บาท
4.3 คารักษามาตรวัดน้ําขนาด Ø 1” (8 หุน)
รายละ
50 บาท
4.4 คารักษามาตรวัดน้ําขนาด Ø 1½” (12 หุน)
รายละ
75 บาท
4.5 คารักษามาตรวัดน้ําขนาด Ø 2” (16 หุน)
รายละ 100 บาท
5. คายายมาตรวัดน้ํา
ครั้งละ 100 บาท
***หมายเหตุ หากการยายมาตรวัดน้ําตองใชอุปกรณเพิ่มเติม ผูใชน้ําตองเปนผูออก
คาใชจายเอง
6. คาโอนชื่อผูใชน้ํา
6.1 โอนใหบุคคลอื่น คาธรรมเนียม
200 บาท
6.2 โอนใหทายาท คาธรรมเนียม
100 บาท
7. คาธรรมเนียมการติดตั้งมาตรน้ํา กรณีถูกงดสงน้ํา (ตัดน้ํา)
ครั้งละ 100 บาท

หมายเหตุ: อัตราคาธรรมเนียมการใชน้ําประปาเทศบาลตําบลคลองโยงใหม
จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2556 เปนตนไป

อัตราคาธรรมเนียม คาประกันการใชน้ํา และอัตราคาน้ํา
แนบทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองโยง เรื่องการขอใชน้ําประปาเทศบาลตําบลคลองโยง พ.ศ. 2556
************************
8. อัตราคาน้ําประปา
8.1 ใชน้ําหนวยที่ 1-30 ลูกบาศกเมตร
คิดอัตรา หนวยละ 4.00 บาท
8.2 ใชน้ําหนวยที่ 31-50 ลูกบาศกเมตร
คิดอัตรา หนวยละ 5.00 บาท
8.3 ใชน้ําหนวยที่ 51-100 ลูกบาศกเมตร
คิดอัตรา หนวยละ 6.00 บาท
8.4 ใชน้ําหนวยที่ 101-200 ลูกบาศกเมตร
คิดอัตรา หนวยละ 7.00 บาท
8.5 ใชน้ําหนวยที่
200 ลูกบาศกเมตร ขึ้นไป คิดอัตรา หนวยละ 8.00 บาท
9. อัตราคาใชน้ําประปาสําหรับวัด โรงเรียน และผูที่อุทิศที่ดินใหสรางหอถังประปา
9
.1 วัดใหใชน้ําจํานวน เดือนละไมเกิน
200 ลูกบาศกเมตร
9.2 โรงเรียนวัดมะเกลือ เดือนละไมเกิน
300 ลูกบาศกเมตร
9.3 โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ เดือนละไมเกิน
300 ลูกบาศกเมตร
9.4 โรงเรียนบานคลองสวางอารมณ เดือนละไมเกิน
200 ลูกบาศกเมตร
***หมายเหตุ สวนที่เกิดจากที่ใหใชน้ําคิดอัตราตามขอ 8
10. อัตราคาธรรมเนียมการจายน้ําประปา ณ หอถังประปา
10.1. กรณีนํารถมาบรรทุกเอง
10.1.1 ปริมาตร 6,000 ลิตร ( 6 ลูกบาศกเมตร) อัตรา
100 บาท
10.1.2 ปริมาตร 10,000 ลิตร (10 ลูกบาศกเมตร) อัตรา
150 บาท
10.2 กรณีเทศบาลสงให
10.2.1 ปริมาตร 6,000 ลิตร ( 6 ลูกบาศกเมตร) อัตรา 600
บาท
10.2.2 ปริมาตร 10,000 ลิตร (10 ลูกบาศกเมตร) อัตรา
1,000 บาท

