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ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การบริหารจัดการน  าประปา 

เทศบาลต าบลหนองลาด พ.ศ.2554 
*************************** 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองลาด ได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การบริหาร
จัดการน้ าประปาเทศบาลต าบลหนองลาด พ.ศ.2554 โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองลาดใน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2554 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2554 และโดยอนุมัติ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร แล้วนั้น 
 

  เทศบาลต าบลหนองลาด จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาดเรื่องการ
บริหารจัดการน้ าประปาเทศบาลต าบลหนองลาด พ.ศ.2554 รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 
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บันทักหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลหนองลาด 

เรื่อง การบริหารจัดการน  าประปาเทศบาลต าบลหนองลาด พ.ศ.2554 
******************* 

 

หลักการ 
  เ พ่ือปฏิบัติการให้ เป็นไปตามความในมาตรา 51 ผ1) และมาตรา 60 (1) แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยคณะเทศมนตรีขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารจัดการ
น้้าประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด พ.ศ. 2554 ต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและน้าเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเห็นชอบและประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไป 
 

เหตุผล 
  โดยที่กิจการประปาหมู่บ้าน ไม่สามารถบริหารจัดการต่อไปได้ จึงได้โอนกิจการประปาที่
บริหารอยู่ให้เทศบาลต้าบลหนองลาด รับไปด้าเนินการบริหารจัดการแทนและให้บริการแก่ประชาชนต้าบล
หนองลาด ซึ่งทางเทศบาลต้าบลหนองลาดจึงจ้าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นเพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขในการขอใช้น้้าประปา และข้อปฏิบัติในการใช้น้้าประปา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้าบลหนองลาด
ถือปฏิบัติ รวมทั้งก้าหนดอัตราค่าบริการเก่ียวกับการใช้น้้าประปา 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง การบริหารจัดการน  าประปาเทศบาลต าบลหนองลาด พ.ศ. 2554 

************************ 
  โดยที่เป็นการสมควร  ออกเทศบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการน้้าประปาเทศบาลต้าบล
หนองลาด พ.ศ.2554 
  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 51 (1) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน  เทศบาลต้าบลหนองลาด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ต้าบลหนองลาดและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต้าบลหนองลาด เรื่อง การบริหารจัดการ
น้้าประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด พ.ศ. 2554” 
  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต้าบลหนองลาด ส้าหรับผู้ใช้น้้าประปาของการ
ประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด นับแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนอง
ลาดแล้ว เจ็ดวัน 
  ข้อ 3 ภายใน เจ็ดวัน นับแต่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
น้้าประปาหมู่บ้าน โอนบรรดารายได้ เงินกองทัน บัญชีรายรับ-รายจ่าย เอกสารหลักฐานต่างๆ และทรัพย์สิน
อ่ืนๆ ให้กับประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด ทั้งหมด 
 

หมวดที่ 1 
ข้อความทั่วไป 

  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “การประปาของเทศบาลต้าบลหนองลาด” หมายความว่า การประปาเทศบาลต้าบลหนอง
ลาด ต้าบลหนองลาด อ้าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
  “เจ้าหน้าที่การประปา” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต้าบลหนองลาดหรือบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีต้าบลหนองลาด 
  “ผู้ใช้น้้า” หมายความว่า บุคคลที่ได้ท้าสัญญาการใช้น้้าประปาไว้กับการประปาเทศบาลต้าบล
หนองลาด 
  ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีต้าบลหนองลาด รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีข้ออ้านาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ค้าสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ พร้อมทั้งมีอ้านาจแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาล หรือกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นเจ้าหน้าที่การประปาได้ 
  ข้อบังคับ ระเบียบ ค้าสั่ง ซึ่งออกตามวรรคหนึ่งเมื่อได้ประกาศในที่เปิดเผย ณ ส้านักงาน
เทศบาลต้าบลหนองลาด แล้วสามวัน ให้มีผลบังคับใช้ได้ 
 

หมวด 2 
การขอใช้น  าประปา 

  ข้อ 6 การขอใช้น้้าประปาผู้ขอจะต้องยื่นค้าขอใช้น้้าประปา  ต่อเจ้าหน้าที่ประปาตามแบบ
และระเบียบที่ก้าหนดใช้ในเทศบัญญัตินี้ ณ ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองลาด 
 ข้อ 7 ผู้ขอใช้น้้าประปาต้องช้าระค่าธรรมเนียมตามอัตรา ที่ก้าหนดใช้ในหมวดค่าธรรมเนียม เมื่อ
เจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาขออนุญาตให้ใช้น้้าประปา 
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  ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาค้าร้องขอใช้น้้าประปาภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้
รับค้าร้องขอใช้น้้าประปาจากผู้ยื่นค้าร้อง 
  กรณีเจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาอนุญาตให้ใช้น้้าประปา ให้แจ้งผู้ยื่นค้าร้องด้าเนินการช้าระ
ค่าธรรมเนียมการใช้น้้าประปาต่อไป 
  กรณีเจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาไมอนุญาตให้ใช้น้้าประปาให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค้าร้อง 
ขอทราบเป็นการด่วนตามสมควรพร้อมเหตุผลที่ไม่อนุญาต 
 

หมวด 3 
ระเบียบปฏิบัติของผู้ใช้น  าประปา 

  ข้อ 9 ทรัพย์สินดังต่อไปนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด 
   (1) ท่อเมนประปา ท่อภายนอกที่ต่อจากท่อเมนรวมไปถึงมาตรวัดน้้า และอุปกรณ์
เกี่ยวกับการประปา ที่สร้างโดยงบประมาณของเทศบาลต้าบลหนองลาด และรวมถึงเครื่องกั้นน้้า และตราผนึก 
   (2) ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประปาที่ต่อหรือติดตั้งอยู่ในตรอกซอย ถนน 
หรือทางสาธารณะ  
   (3) ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประปาที่ต่อหรือติด บน ลอดใต้หรือทับ
พ้ืนดินหรือทรัพย์สินของผู้ใช้น้้าประปาหรือของบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการส่งน้้า และการจ้าหน่ายน้้าให้แก่
ประชาชน หรือเพ่อการสาธารณะ หรือเพ่ือใช้ในการป้องกันสาธารณภัย 
  ข้อ 10 การต่อท่อประปาภายนอกจากท่อเมนถึงมาตรวัดน้้า และการติดตั้งมาตรวัดน้้าเป็น
หน้าที่ของผู้ใช้น้้า ต้องด้าเนินการให้เรียบร้อย ตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด 
และเม่ือได้ติดตั้งแล้วให้ถือเป็นทรัพย์สินของการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด ตามข้อ9 (1) 
  ข้อ 11 การต่อท่อประปาภายในจากมาตรวัดน้้า เป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้้าด้าเนินการเองและเมื่อ
ติดตั้งแล้วเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้้า 
  ข้อ 12 มาตรวัดน้้า เมื่อติดตั้งแล้ว และปรากฏว่าในเดือนที่ผ่านมาผุ้ใช้น้้าหรือไม่ก็ตามการ
ประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด จะคิดค่ารักษาเป็นรายเดือนตามอัตราค่าธรรมเนียมในท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ 13 การติดตั้งมาตรวัดน้้าจะต้องติดตั้งในทางต้นทางในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้้า หรือที่
สาธารณะอ่ืนซึ่งเหมาะสมแก่การตรวจสอบจดปริมาตรการใช้น้้า และหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการซ่อมแซม
บ้ารุงรักษาได้โดยสะดวก 
  ข้อ 14 การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด จะตีตราผนึกไว้ที่มาตรวัดน้้าหรือเครื่องวัดน้้า 
และเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้้าที่จะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย หากเกิดความช้ารุดเสียหาย
โดยการกระท้าของผู้ใช้น้้า สัตว์เลี้ยงของผู้ใช้น้้า หรือผู้ใดผู้หนึ่ง หรือสัตว์เลี้ยงผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหายส้าหรับการกระท้าของตนเองหรือสัตว์เลี้ยง หรือบุคคลผู้ใช้น้้าให้กระท้าการต่อการประปาของ
เทศบาลต้าบลหนองลาดรวมทั้งชดใช้ค่าเสียหายอย่างอ่ืนด้วยอันอาจมีขึ้นด้วย 
  ข้อ 15 บรรดาท่อเมนประปา ท่อภายนอกรวมถึงมาตรวัดน้้าที่เป็นทรัพย์สินของ การประปา
เทศบาลต้าบลหนองลาด ผู้ใดหรือสัตว์เลี้ยงของผู้ใดกระท้าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของการประปา 
จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายส้าหรับการกระท้านั้น ต่อการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด จนเต็มจ้านวน
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 
  ข้อ 16 มาตรวัดน้้าที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากสภาพการใช้งานการประปาเทศบาลต้าบล
หนองลาด จะพิจารณาเปลี่ยน หรือซ่อมแซมให้ตามแก่กรณี โดยการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด จะออก
ค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น เว้นแต่มาตรน้้าที่ติดตั้งก่อนเทศบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับผู้ใช้น้้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
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  ข้อ 17 ห้ามมิให้ผู้ใช้น้้า หรือผู้ใดผู้หนึ่งท้าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา ท่อประปา
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือท้าความตกลงกับ
การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด 
  ข้อ 18 ถ้าปรากฏว่าท่อเมนประปา ท่อประปาภายนอก ภายในเกิดช้ารุดมีน้้าประปารั่วไหล
ภายในหรือภายนอกมาตรวัดน้้า เป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้้า หรือผู้ใดที่พบเห็น ต้องรีบแจ้งให้การประปาเทศบาล
ต้าบลหนองลาดทราบเพื่อท้าการแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยเร็ว 
  ข้อ 19 เมื่อผู้ใช้น้้าเลิกใช้ หรือย้ายที่อยู่ หรือโอนให้ผู้อ่ืน ผู้ใช้น้้าเดิมจะต้องแจ้งให้การประปา
เทศบาลต้าบลหนองลาดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมช้าระหนี้สิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เสร็จ
สิ้นก่อนด้วย 
  ผู้เข้าอยู่ในบ้านของผู้ใช้น้้าประปาตามวรรคหนึ่ง ต้องขอใช้น้้าประปาต่อการประปาเทศบาล
ต้าบลหนองลาด ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้ามาอยู่ มิฉะนั้นต้องรับผิดชอบส้ารองหนี้ หรือค่าธรรมเนียม
ต่างๆที่ผู้ใช้น้้าเดิมค้างช้าระ 
  ข้อ 20 บ้านใดหรือสถานที่ใดเคยต่อท่อ หรือติดตั้งมาตรวัดน้้า และหรือเคยใช้น้้าประปาอยู่
แล้วเลิกใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ภายหลังจะขอใช้น้้าประปาใหม่ ผู้ขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือหนี้ที่ค้าง
ช้าระอยู่จนครบจ้านวน การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด จึงจะอนุญาตให้ใช้น้้าได้ 
  ข้อ 21 ถ้ามีท่อน้้าใช้รับมาจากแหล่งอ่ืน เช่น น้้าฝน น้้าบ่อ ฯลฯ ท่อน้้าใช้จะต้องแยกต่างหาก
จากท่อภายใน 
 

หมวด 4 
การบันทึกปริมาตรการใช้น  าและการช าระค่าน  าประปา 

  ข้อ 22 การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด จะส่งพนักงานจดบันทึกปริมาตรการใช้น้้าใน
วันที่ 25 ของทุกเดือน และผู้ใช้น้้าประปาต้องช้าระค่าน้้าประปาให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ ต่อ
พนักงานที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่การประปาก้าหนด หากพ้นก้าหนด ผู้ใช้น้้าต้องน้าเงินไป
ช้าระต่อเจ้าหน้าที่การประปาภายใน 3 วัน ณ ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองลาด 
  ข้อ 23 ผู้ใช้น้้าประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด รายใดไม่ช้าระค่าน้้าประปา ติดต่อกันเป็น
เวลา 2 เดือน การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาดจะท้าการงดส่งน้้า จนกว่าผู้ใช้น้้าจะได้ช้าระค่าธรรมเนียม
การใช้น้้าประปาให้ครบจ้านวน พร้อมทั้งค่าป่วยการตามอัตราแนบท้ายเทศบัญญัตินี้จึงจะพิจารณาจ่ายน้้า
ตามเดิม 
  กรณีผู้ใช้น้้าไม่ช้าระค่าน้้าประปา เพราะมีเหตุจ้าเป็นก็ให้ยื่นค้าร้องขอผ่อนผันการงดส่ง
น้้าประปาต่อเจ้าหน้าที่การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาดก็ได้ ค้าสั่งของเจ้าหน้าที่เป็นที่สุด 
  ข้อ 24 ผู้ ใช้น้้ารายใดสงสัยว่าอาจมีการคลาดเคลื่อนของปริมาตรการใช้น้้ ากับการ
เปลี่ยนแปลงของเลขมาตรวัดน้้าไม่ถูกต้อง หรือเป็นความคลาดเคลื่อน เพราะพนักงานจดบันทึกปริมาตรการใช้
น้้าบันทึกไม่ถูกต้องก็ให้แจ้งการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด เพ่ือท้าการแก้ไขให้เรียบร้อย 
  เมื่อเจ้าหน้าที่การประปา ได้รับแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการด่วน ถ้าหากว่ามีการ
คลาดเคลื่อนหรือมีการจดบันทึกผิดจริง ให้ด้าเนินการแก้ไขให้โดยการประปาจะคิดค่าป่วยการ หรือค่าเสียหาย
จากผู้ใช้น้้าไม่ได้ 
  ข้อ 25 กรณีที่มาตรวัดน้้าไม่หมุนหรือเสีย ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่ทราบปริมาตรการใช้น้้า การ
ประปาเทศบาลต้าบลหนองลาดจะคิดเฉลี่ยตามอัตราที่เห็นสมควรจาก 3 เดือนที่ผ่านมา และถ้าผู้ใช้น้้าประปา
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ไม่ประสงคจ์ะใช้น้้าประปาต่อไปให้แจ้งการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาดภายใน 3 วัน เพ่ือจะท้าการยกเลิก
การใช้ต่อไป 
  ข้อ 26 ห้ามมิให้ผู้ใช้น้้าประปา น้าน้้าประปาที่การประปาอนุญาตให้ใช้ในบ้าน ไปจ้าหน่ายใน
รูปแบบใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด 
  ผู้ใดประสงค์จะน้าน้้าประปาของการประปาไปจ้าหน่าย ต่อยื่นค้าร้องต่อเจ้าหน้าที่การประปา
ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ให้ถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป 
  ข้อ 27 ผู้ใช้น้้าประปารายใด ประสงค์จะต่อท่อน้้าประปา เพ่ือใช้ในการดับเพลิงในอาคาร 
สถานที่ก็ให้ยื่นค้าร้องขออนุญาตให้น้้าประปากรณีพิเศษ ต่อเจ้าหน้าที่การประปา 
  ท่อดับเพลิงส่วนบุคคลจะติดตั้งภายในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้้าก็ได้ แต่ต้องใช้เฉพาะกรณีที่เกิด
เหตุเพลิงไหม้เท่านั้น ซึ่งการประปาจะตีตราผนึกไว้ ถ้าผู้ใช้น้้ามีความประสงค์จะท้าการทดลองดับเพลิงเป็นครั้ง
เป็นคราวต้องแจ้งให้การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาดทราบเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้
น้้าประปาต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่ก้าหนดในเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ 28 กรณีดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งท่อดับเพลิงจะต้องช้าระค่า
น้้าประปาตามอัตราที่เจ้าหน้าที่การประปาก้าหนด โดยในอัตราท่ีต่้ากว่าที่ก้าหนดไว้ในท้ายเทศบัญญัตินี้ก็ได้ 
  ถ้าตราผนึกที่ติดไว้แตก หรือลวดที่ใช้ร้อยไว้ ขาด โดยการกระท้าอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้น้้า 
หรือบุคคลที่ผู้ใช้น้้าให้กระท้าการผู้ใช้น้้าต้องรับผิดชอบเสียค่าปรับ และค่าเสียหายอื่นใด ถ้าหากเกิดมีขึ้นแก่การ
ประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด 
  ข้อ 29 ผู้ใช้ประปารายใดประสงค์จะสูบน้้าส่งขึ้นบนอาคารสูงจะต้องท้าบ่อพัก หรือที่พักน้้า
ก่อนแล้วจึงสูบน้้าจากบ่อพักอีกต่อหนึ่ง ห้ามมิให้สูบน้้าจากเส้นท่อประปาโดยตรง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากเจ้าหน้าที่การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด 
  กรณีที่เจ้าหน้าที่การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาดตรวจพบว่ามีการสูบน้้าจากเส้นท่อ
ประปาโดยตรงขึ้นบนอาคารสูง ผู้ใช้น้้า หรือกระท้าการดังกล่าวจะมีความผิด และต้องช้าระค่าปรับตามที่
ก้าหนดในเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ 30 ผู้ใช้น้้าประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด ต้องยินยอมและอ้านวยความสะดวกให้แก่
เจ้าหน้าที่การประปาได้ตรวจสอบท่อประปา หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประปาเพ่ือเป็นการ
บ้ารุงรักษา หรือดูแลความเรียบร้อย ของระบบส่งน้้าประปาได้ทุกเวลาแม้แต่กระทั่งเวลากลางคืน เมื่อ
เจ้าหน้าที่การประปาแสดงเหตุอันจ้าเป็นพิเศษ 
  ข้อ 31 การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด จะได้รับรองว่าจะมีน้้าประปาให้ใช้ตลอดเวลา
หรือไม่ และการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด จะท้าการงดส่งน้้าเมื่อมีเหตุจ้าเป็นโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้น้้า
ทราบล่วงหน้าก็ได้ 
 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษและอ่ืนๆ 

  ข้อ 32 ถ้าผู้ใช้น้้าประปาฝ่าฝืนข้อบังคับ ค้าสั่ง ระเบียบ ที่ได้ออกตามเทศบัญญัตินี้ การ
ประปาจะท้าการงดส่งน้้าส้าหรับผู้ส่งน้้าส้าหรับผู้ใช้น้้าประปารายนั้นก็ได้ 
  ข้อ 33 เงินรายได้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเทศบัญญัตินี้ให้น้าส่งเป็นเงินรายได้ของ
เทศบาลต้าบลหนองลาด 
  ข้อ 34 อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาดสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายของการประปา และภาวะเศรษฐกิจทั่วไป ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต้าบลหนองลาด 
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  ข้อ 35 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ หรือค้าสั่งของเจ้าหน้าที่การประปาที่ได้ออกตามเทศบัญญัตินี้ 
มีความผิดต้องโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
  ข้อ 36 การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
  
   ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อนุมัต ิ

(ลงชื่อ)     
(นายธวัช  ศิริวัธนนุกูล) 
นายอ้าเภอวาริชภูม ิ
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รายละเอียดแนบท้าย 
อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าน  าประปา เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 

เรื่อง การบริหารจัดการน  าประปาเทศบาลต าบลหนองลาด พ.ศ. 2554 
 

ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าธรรมเนียมและค่าส้ารวจการใช้น้้าประปา 100  
2 ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้้า 100  
3 ค่าประกันมาตรวัดน้้า 500  
4 ค่าธรรมเนียมในการบ้ารุงรักษามาตรวัดน้้า เดือนละ 5  
5 ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตทดลองดับเพลิง ไม่เกินครั้งละ 100  
6 ค่าธรรมเนียมในกรณีเกิดอัคคีภัย ตามข้อ 28 ไม่เกินครั้งละ 100  
7 ค่าใบอนุญาตจ้าหน่ายน้้าประปา ฉบับละ 500  
8 ค่าปรับกรณีพิเศษกระท้าให้ตราผนึกหรือขาด 500  
9 อัตราค่าน้้าประปา 

 (1) ปริมาตร 1-15 ลบ.ม. 
 (2) ปริมาตร 51-100 ลบ.ม. 
 (3) ปริมาตร 101 ลบ.ม.ขึ้นไป 

 
5 
6 
7 

 

10 กรณีที่ผู้ใช้น้้าประปาเป็นวัด โรงเรียน ให้ยื่นค้าขอเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาอนุญาตให้ใช้น้้าประปาฟรี ตาม
จ้านวนที่เห็นว่าสมควร แต่ไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน  

-  
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(  )  ข้อ 1.ขอตดิตั้งมาตรวัดน้้า ................นิ้ว 

(  )  ข้อ 2.ขอวางท่อ 

(  )  ข้อ 3.ขอใช้น้้าประปาช่ัวคราว 

(  )  ข้อ 4.ขอโอนประเภทการใช้น้้า 

(  )  ข้อ 5.อ่ืนๆ 

     

แบบค ำขอ 

  เขียนที่....................................................................... 
      วันที่.............เดือน.................พ.ศ..................... 
  ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/น.ส.)....................................................................................อายุ............ปี 
เลขที่บัตรประชาชน...................................................วันหมดอายุ.................อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ ที.่.............
ต้าบล.....................................อ้าเภอ....................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์.............
โทรศัพท์.............................................. 
  มีความประสงค์จะด้าเนินการ  ตามข้อ.............ส้าหรับบ้านเลขที่..................หมู่ที่....................
ต้าบล.....................................อ้าเภอ....................................จังหวัด.................................... สถานที่ใกล้เคียง
............................................................ 
โดยมีการต่อท่อภายในขนาด.............นิว้ และมีก๊อกน้้าขนาด..............นิ้ว จ้านวน..................ก๊อก 
 

 ข้าพเจ้า ยินดีจะให้ความสะดวก  แก่เจ้าหน้าที่การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด ในการส้ารวจและ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  ของการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด  เกี่ยวกับการขอใช้น้้าประปาทุกประการ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ขา้พเจ้าทราบแล้ว 

เอกสารประกอบการยื่นค าขอ 
1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน     จ้านวน...............ฉบับ               
2. ส้าเนาทะเบียนบ้าน   จ้านวน...............ฉบับ                                               
3. หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี)…………………………………………………………. 

 
 

(ลงชื่อ) ............................................ ผู้ขอใช้น้้าประปา 
( ..................................................... ) 

 

หมายเหตุ  กรณีผู้ขอใช้น้้าเป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และวดั หรือผูด้้าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือ
การกุศล สาธารณะให้ยกเว้นการเรียกเก็บเงินประกัน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบรับค าขอ (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
 

ได้รับค้าขอเลขท่ี.......................จาก..................................................เมื่อวันที่...........................................ไว้แล้ว 
 
      (ลงชื่อ) ........................................................ ผู้รับค้าขอ 
            ( .......................................................... ) 
    (เมื่อมาติดต่อโปรดน้าใบรับค้าขอมาแสดงด้วยทุกครั้ง) 
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สัญญาเลขที่.............../..................  
         ผู้ใช้น้า้เลขที่................................... 

 
สัญญาการใช้น  าประปา 

 

  สัญญาฉบับนี้ท้าขึ้น ณ การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด เลขที่ 155 ต้าบลหนองลาด 
อ้าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  47150 เมื่อวันที่....................เดือน......................พ.ศ. .................... 
ระหว่าง การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด โดยนายกเทศมนตรีต้าบลหนองลาด ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้
เรียกว่า “การประปาเทศบาลต าบลหนองลาด”ฝ่ายหนึ่ง กับ 
(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................เลขบตัรประจา้ตัวประชาชน..............................
อยู่บ้านเลขท่ี............ต้าบล...........................อ้าเภอ.........................จังหวัด.............................ซึ่ งต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า “ผู้ใช้น  า” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงท้าสัญญาการใช้น้้าประปา โดยมีข้อความดังนี้ 
  ข้อ 1 ผู้ใช้น้้าประปา ต้องช้าระค่าน้้าประปาพร้อมค่าบริการทั่วไป ตามอัตราที่ การประปา
เทศบาลต้าบลหนองลาดก้าหนด ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ 
  กรณีที่ผู้ ใช้น้้าไม่ช้าระค่าน้้าประปา  ตั้งแต่ 2 งวดการใช้น้้าขึ้นไป หรือผิดสัญญาใน
สาระส้าคัญ การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด  มีสิทธิงดจ่ายน้้าประปาหรือบอกเลิกสัญญาก็ได้ โดยบอก
กล่าวให้ทราบโดยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
  ข้อ 2 เมื่อถูกงดจ่ายน้้าประปาแล้ว และการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาดยังไม่บอกเลิก
สัญญา ต่อมาผู้ใช้น้้าได้ช้าระหนี้ค่าน้้าที่ค้างช้าระทั้งหมดภายใน 6 เดือน นับแต่ การประปาเทศบาลต้าบล
หนองลาด  งดจ่ายน้้าแล้ว การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาดจะท้าการติดตั้งมาตรวัดน้้าให้ใช้ตามเดิม โดย
ผู้ใช้น้้าต้องช้าระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ ดารประปาเทศบาลต้าบลหนองลาดก้าหนด 
  ถ้าผู้ใช้น้้าช้าระหนี้ที่ค้างช้าระทั้งหมด เมื่อพ้น 6 เดือนนับแต่ การประปาเทศบาลต้าบลหนอง
ลาดก้าหนด ผู้ใช้น้้าจะต้องยื่นค้าขอขอใช้น้้าและช้าระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาเช่นเดียวกับผู้ขอใช้น้้าราย
ใหม ่
  ข้อ 3 ในวันท้าสัญญานี้  ผู้ใช้น้้าได้วางเงินประกันการใช้น้้าตามจ้านวนที่ การประปาเทศบาล
ต้าบลหนองลาดก้าหนด เมื่อผู้ใช้น้้าบอกเลิกสัญญาใช้น้้า โดยไม่มีการค้างช้าระ การประปาเทศบาลต้าบลหนอง
ลาด  จะคืนเงินประกันให้ผู้ใช้น้้าภายใน 20 วันท้าการ นับจากวันที่ผู้ใช้น้้าร้องขอคืน 
  หากผู้ใช้น้้าไม่ร้องขอ หรือไม่แสดงเจตนาที่จะรับเงินประกันการใช้น้้าคืนภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่มีการยกเลิกใช้น้้าไม่ว่ากรณีใดๆ  ผู้ใช้น้้ายินยอมให้เงินประกันการใช้น้้าตกเป็นรายได้ของการประปา
เทศบาลต้าบลหนองลาด 
  ข้อ 4 ในกรณีมีเหตุจ้าเป็น การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด  มีสิทธิงดจ่ายน้้าเป็นการ
ชั่วคราวโดยการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด  จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
  ข้อ 5 หากผู้ใช้น้้าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาการใช้น้้า ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ การประปา
เทศบาลต้าบลหนองลาดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
  ข้อ 6 ภายใต้สัญญาข้อที่ 1 หากคู่สัญญาฝ่ายใดผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาขอใดข้อ
หนึ่ง อันเป็นสาระส้าคัญของสัญญา คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและหรือเรียกค่าเสียหายได้ โดยจะบอก
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
  ข้อ 7 สัญญานี้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่า (ก) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา หรือ 
(ข) ผู้ใช้น้้าโอนสิทธิการใช้น้้าให้คนอ่ืน โดยต้องแจ้งให้ การประปาเทศบาลต้าบลหนองลาดทราบ และผู้รับโอน
ได้ลงนามในสัญญาใช้น้้าประปากับการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาดแล้ว 
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หน้า 2 
 

  ข้อ 8 นอกเหนือจากเงื่อนไขสัญญานี้แล้ว คู่สัญญาตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด  ที่เกี่ยวกับการใช้น้้าประปาและเงื่อนไขการใช้น้้าประปาที่
แนบท้ายสัญญานี้ รวมทั้งคู่มือการให้บริการการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด  ที่มีผลใช้บังคบอยู่ในขณะนี้ 
และที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ ที่ไม่ท้าให้ ผู้ใช้น้้าและการประปาทศบาลต้าบลหนองลาดเสี ยประโยชน์ยิ่งไป
กว่าสัญญานี้  ยกเว้นการปรับอัตราค่าน้้า ค่าบริการ และวิธีการจัดเก็บค่าน้้าตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของ การ
ประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด  โดยการประปาเทศบาลต้าบลหนองลาด  จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วัน โดยวิธีประกาศทางสื่อมวลชน หรือแนบไปกับใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ และให้ถือว่าประกาศ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 

  เพ่ือเป็นหลักฐานการท้าสัญญา คู่สัญญาจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน และต่างถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้ใช้น้้า  ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ใช้น้้า 
   ( ........................................................ )                       ( ........................................ .................. ) 
          (นายกเทศมนตรีต้าบลหนองลาด) 
 
 
ลงชื่อ.........................................................พยาน   ลงชื่อ..............................................พยาน  
   ( .......................................................... )                       ( ...................................... .................... ) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


