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หลักการ  
 

ให้มีเทศบัญญัติต าบลสันทราย เรื่อง การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน พ.ศ. 2562 
 

 
เหตุผล  

 

เพ่ือให้การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลสันทราย สามารถให้บริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการส่ งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารกิจการประปาและการบ ารุงรักษาประปาหมู่บ้านในเชิงธุรกิจด้วยตนเอง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 51(1) และมาตรา 60 แห่งเทศบาล พ.ศ. ๒496 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. ๒๕52  ประกอบข้อ ๖ ข้อ ๑๖ ข้อ ๒๑ วรรคสอง ข้อ ๒๒ และข้อ ๓๕ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  
ก าหนดให้ออกเทศบัญญัติต าบลสันทราย เรื่อง การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 
พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลสันทรายได้  จึงมีความจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตนิี้ขึ้นใช้บังคับ 
 



 เทศบัญญตัิต าบลสันทราย   
เร่ือง การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2562 

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

 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติต าบลสันทราย เรื่อง การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบ

ประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2562  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 51(1) และมาตรา 60 แห่งเทศบาล พ.ศ. ๒496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
13) พ.ศ. ๒๕52  ประกอบข้อ ๖ ข้อ ๑๖ ข้อ ๒๑ วรรคสอง ข้อ ๒๒ และข้อ ๓๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548    เทศบาลต าบลสันทราย โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลสันทรายและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลสันทราย เรื่อง การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2562” 
 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลต าบลสันทราย เมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันถัดจาก
วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสันทราย 
 ข้อ ๓ ให้นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และมีอ านาจตีความ วินิจฉัย
ปัญหาที่เกิดจากการบริหารกิจการประปาหรือการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ออกระเบียบ ประกาศ 
ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

หมวด  1 
บททั่วไป 

 ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
  “การประปา” หมายความว่า การประปาที่อยู่ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของเทศบาลต าบล
สันทราย 

“ระบบประปาหมู่บ้าน” หมายความว่า ระบบประปาซ่ึงเป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลสันทราย  
แต่ไม่หมายความรวมถึงระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง 
หรือกิจการประปาระบบหลักที่เทศบาลต าบลสันทรายจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการประชาชนและอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการของเทศบาลต าบลสันทราย 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีต าบล
สันทรายมอบหมายให้รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกหรือเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ผู้ใช้น้ าในเขตการบริหารของกิจการประปา 

 “เจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้าน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการและ
ได้รับการแต่งตั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้  

“สมาชิกผู้ใช้น้ า” หมายความว่า ผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ าประปาต่อคณะกรรมการ  
“มาตรวัดน้ า” หมายความว่า เครื่องวัดปริมาณน้ าที่แสดงว่าผู้ใช้น้ าได้ใช้น้ าเป็นจ านวนเท่าใด  
“ประตูน้ า” หมายความว่า เครื่องปิดเปิดน้ าที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าหรือหลังมาตรวัดน้ า  
“อุปกรณ์ประปา” หมายความว่า ท่อหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการส่งน้ าให้ผู้ใช้น้ า  
“ท่อเมนจ่ายน้ า” หมายความว่า ท่อเมนจ่ายน้ าที่วางผ่านหน้าบ้านผู้ใช้น้ า  



 การบรกิารกิจการและการบ ารุงรกัษาระบบประปาหมู่บ้าน 2 
______________________________________________________________________________________________ 

 

“ท่อภายนอก” หมายความว่า ท่อที่ต่อจากท่อเมนถึงมาตรวัดน้ าของผู้ใช้น้ า  
“ท่อภายใน” หมายความว่า ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ าเข้าไปภายในบ้านของผู้ใช้น้ า  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

 ข้อ ๕ ให้ก าหนดชื่อของประปาหมู่บ้านเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ “กิจการประปาหมู่บ้านเทศบาลต าบล
สันทราย หมู่ที.่........................”  
 ข้อ ๖ สถานที่ตั้งของประปาหมู่บ้านตั้งอยู่ที่ภูมิล าเนาของประธานคณะกรรมการบริหารกิจการประปา
ของแต่ละหมู่บ้านหรือกลุ่ม  

หมวด ๒ 
การบริหารกิจการประปา 

ข้อ 7 กิจการประปาเป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลสันทราย โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มหรือหมู่บ้าน
บริหารจัดการ พร้อมทั้งบ ารุงรักษาโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปา  

ข้อ ๘ คณะกรรมการบริหารกิจการประปาจะต้องได้รับการเลือกตั้งหรือคัดเลือกจากสมาชิกผู้ใช้น้ าประปา  
วิธีการเลือกตั้งหรือคัดเลือกให้ใช้วิธีการโดยเปิดเผยหรือโดยวิธีลับ แล้วรายงานผล การด าเนินการให้

เทศบาลต าบลสันทรายทราบ 
ให้นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปา และให้มีวาระ

การด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี นับแต่วันแต่งตั้ง  
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารกิจการประปามีอ านาจ  

(๑) ออกระเบียบ หรือข้อบังคับของกิจการประปา โดยผ่านความเห็นชอบจาก ที่ประชุมของ
สมาชิกผู้ใช้น้ าประปามากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกผู้ใช้น้ าประปา โดยจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่น  

(๒) ออกระเบียบที่มีรายละเอียดแตกต่างหรือขัดแย้งจากเทศบัญญัตินี้ โดยได้รับ ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการวินิจฉัยที่ได้รับแต่งตั้ง  

ให้คณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้าน ส าเนาระเบียบหรือข้อบังคับของ แต่ละหมู่บ้าน พร้อมทะเบียนผู้ใช้น้ า 
ส่งให้เทศบาลต าบลสันทรายเก็บไว้ ๑ ชุด  

เมื่อเห็นเป็นการสมควรเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้น้ า สภาพเศรษฐกิจ สังคม คณะกรรมการอาจขอแก้ไข
ระเบียบหรือข้อบังคับ โดยผ่านมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ใช้น้ ามากกว่ากึ่งหนึ่ง และให้น าความในวรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๑๐ การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ าต้องมีสมาชิกเข้าประชุมเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกผู้ใช้น้ า
ทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม 

ข้อ 11 ในกรณีที่กิจการประปาหมู่บ้านใดมิอาจบริหารกิจการประปาต่อไปได้หรือการบริหารกิจการ
ประปาก่อให้เกิดความเสียหายจนประชาชนไม่สามารถใช้น้ าได้ หรือมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ใช้น้ าส่งมอบ ให้
นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่าจะด าเนินการวิธีใด  

ค าวินิจฉัยของนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย ให้เป็นที่สิ้นสุด 
หมวด ๓ 
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อ านาจ สิทธิ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน มีหน้าที่บริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้านให้สามารถบริการผู้ใช้น้ าในเขตการให้บริการอย่างทั่วถึง  

ข้อ 13  ให้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ไดไ้มน่้อยกว่า ๗ คน โดยพิจารณา
จากปริมาณงานหรือจากจ านวนผู้ใช้น้ าและอย่างน้อยต้องมีกรรมการดังนี้  

(๑) ประธาน  
(๒) รองประธาน  
(๓) เหรัญญิก 
(4) เลขานุการ  
(5) อ่ืน ๆ (ตามความเหมาะสม)  

ข้อ 14 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการประปาตามระเบียบ ข้อบังคับของกิจการประปาแต่ละหมู่บ้าน  
(๒) บริหารกิจการประปาให้เป็นไปตามข้อบังคับและให้เกิดความก้าวหน้าและบริการประชาชน

ได้อย่างทั่วถึง  
(๓) พิจารณาอนุญาตหรืองดจ่ายน้ าให้แก่สมาชิก โดยค านึงถึงประโยชน์ของกิจการประปาเป็น

หลัก  
(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้เทศบาลต าบลสันทรายทราบ และรายงานผลการ

ด าเนินงานให้กับสมาชิกผู้ใช้น้ าตามท่ีเทศบาลต าบลสันทรายก าหนด  
(๕) ควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้าน  
(๖) จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของประปาไม่เพียงพอต่อ การด าเนินงานของ

กิจการประปาหมู่บ้าน  
(7) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ า ค่าปรับ ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ า โดยความเห็นชอบของ

เทศบาลต าบลสันทราย แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 15 คณะกรรมการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
ข้อ 16 สถานภาพความเป็นคณะกรรมการสิ้นสุดลง เมื่อ 

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) ออกตามวาระ  
(๔) ที่ประชุมสมาชิกสภามีมติให้ออกจากการเป็นคณะกรรมการ โดยใช้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

  (5) ไปเสียจากหมู่บ้าน ระยะเวลาติดต่อกันนานกว่า 6 เดือน 
หมวด ๔ 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกผู้ใช้น  า 

 ข้อ 17 สมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของการประปาแต่ละหมู่บ้านโดยเคร่งครัด  
ข้อ 18 สมาชิกต้องให้ความร่วมมือในการบริหารงานของคณะกรรมการ 
ข้อ 19 สมาชิกอาจเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาและการ

บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 
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หมวด ๕ 
สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้าน 

 ข้อ 20 ให้เจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้านมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
(1) เจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้านมีหน้าที่ ด าเนินการจัดเก็บค่าน้ า และการจัดท าบัญชีอื่น ๆ ตามท่ี 

คณะกรรมการก าหนด  
(2) เจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้านต้องรับผิดชอบดูแลซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
(3) เจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้านต้องดูแลรักษา ระบบประปาหมู่บ้านให้ใช้การไดเ้ป็นปกต ิ
(4) หน้าที่อื่นตามทีค่ณะกรรมการก าหนด  

ข้อ 21 เจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้านซึ่งได้ด าเนินการ ตามข้อ 20 ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการก าหนด แต่ต้องไม่เกินอัตรา ตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายเทศบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๖ 

ระเบียบปฏิบัติของผู้ใช้น  าประปา    

ข้อ 22 ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลสันทราย  
(๑) ท่อเมนประปา ท่อภายนอกที่ต่อจากท่อเมนรวมไปถึงมาตรวัดน้ า และอุปกรณ์เกี่ยวกับ

ประปาที่สร้างโดยงบประมาณของเทศบาลต าบลสันทราย หรือของหน่วยงานราชการอ่ืน หรือของเอกชนที่มอบให้
เทศบาลต าบลสันทรายและรวมถึงเครื่องกั้นน้ า และตราผนึก 

(๒) ท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประปาที่ต่อ หรือติดตั้งอยู่ในตรอกซอย ถนนหรือทาง
สาธารณะ  

(๓) ท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการประปาที่ต่อ หรือติดตั้งไปบนลอดใต้หรือทับพ้ืนดินหรือ
ทรัพย์สินของผู้ใช้น้ าประปาหรือของบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการส่งน้ าและการจ าหน่ายน้ าให้แก่ประชาชนหรือ
เพ่ือการสาธารณะหรือเพ่ือใช้ป้องกันสาธารณภัย  

ข้อ 23 ผู้ที่ประสงค์จะใช้น้ าประปาจะต้องยื่นความประสงค์ขอใช้น้ าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการหรือเทศบาลต าบลสันทราย  

ข้อ 24 การต่อท่อประปาภายนอกจากท่อเมนถึงมาตรวัดน้ า และการติดตั้งมาตรวัดน้ า เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใช้น้ าต้องช าระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ และเม่ือได้ติดตั้งแล้วให้ถือเป็น
ทรัพย์สินของการประปาตามข้อ ๒2 (๑)  

ข้อ 25 การต่อท่อประปาภายในจากมาตรวัดน้ าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ าด าเนินการเองและ เมื่อติดตั้งแล้ว
เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ า  

ข้อ 26 มาตรวัดน้ า เมื่อติดตั้งแล้วและปรากฏว่าในเดือนที่ผ่านมาผู้ใช้น้ าจะใช้น้ าหรือไม่ก็ตาม การประปา
จะคิดค่ารักษาเป็นรายเดือนตามอัตราค่าธรรมเนียมในเทศบัญญัตินี้  

ข้อ 27 การติดตั้งมาตรวัดน้ าจะต้องติดตั้งในตอนต้นทางในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ า หรือที่สาธารณะอ่ืนซึ่ง
เหมาะสมแก่การตรวจสอบ การบันทึกปริมาตรการใช้น้ า และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซ่อมแซม บ ารุงรักษาได้
โดยสะดวก  

ข้อ 28 การประปาจะตีตราผนึกไว้ที่มาตรวัดน้ าหรือเครื่องวัดน้ า และเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ า ที่จะต้อง
รับผิดชอบดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย หากเกิดความช ารุดเสียหายโดยการกระท าของผู้ใช้น้ า สัตว์เลี้ยง
ของผู้ใช้น้ า หรือผู้ใดผู้หนึ่ง จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายส าหรับการกระท าของตนเองหรือสัตว์เลี้ยงหรือ
บุคคลที่ผู้ใช้น้ า ใช้ให้กระท าต่อการประปารวมทั้งชดใช้ค่าเสียหายอย่างอ่ืน อันเกิดมีขึ้นด้วย 
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ข้อ 29 บรรดาท่อเมนประปา ท่อภายนอกรวมถึงมาตรวัดน้ าที่เป็นทรัพย์สินของการประปาผู้ใดหรือสัตว์
เลี้ยงกระท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของการประปาจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  ส าหรับการกระท านั้น
ต่อการประปาจนเต็มจ านวนกับค่าเสียหายที่เกิดข้ึน  

ข้อ 30 มาตรวัดน้ าที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากสภาพการใช้งานการประปา จะได้พิจารณาเปลี่ยนหรือ
ซ่อมแซมให้ตามแต่กรณีให้แจ้งคณะกรรมการหรือแจ้งเทศบาลต าบลสันทรายทราบโดยเร็ว ทั้งนี้การประปาจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เว้นแต่มาตรวัดน้ าที่ติดตั้งก่อนเทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ใช้น้ าต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งสิ้น  

ข้อ 31 ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ าหรือผู้หนึ่งผู้ใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการประปาของการประปา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือท าความตกลงกับการประปา  

ข้อ 32 ถ้าปรากฏว่าท่อเมนประปา ท่อประปาภายนอก ภายในเกิดช ารุดมีน้ าประปารั่วไหลภายในหรือ
ภายนอกมาตรวัดน้ าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ า หรือผู้ใดที่พบเห็น ต้องรีบแจ้งให้การประปาทราบเพ่ือท าการแก้ไขหรือ
ซ่อมแซมโดยเร็ว  

ข้อ 33 ผู้ใช้น้ าประปารายใดประสงค์จะขอเลิกการใช้น้ า ย้ายที่อยู่หรือโอนให้ผู้อ่ืน จะต้องแจ้งต่อการ
ประปาเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งช าระหนี้สินและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ถ้ามีให้เสร็จสิ้นก่อนด้วย  

กรณียกเลิกการใช้น้ าหรือย้ายที่อยู่และไม่ใช้น้ าต่อไป ค่าธรรมเนียมและค่าส ารวจหรือเงินกองทุนผู้ใช้น้ า
ตามระเบียบการใช้น้ าประปาหมู่บ้านเดิมจะไม่คืนให้แก่ผู้ใช้น้ า แต่มิเตอร์วัดน้ าและอุปกรณ์ของผู้ใช้น้ าสามารถขอ
คืนได ้เว้นแต่มิเตอร์วัดน้ าที่การประปาติดตั้งจะขอคืนไม่ได้  

ข้อ 34 โรงเรือน หรือสถานที่ใดเคยต่อท่อ หรือติดตั้งมาตรวัดน้ าและหรือเคยใช้น้ าประปาอยู่แล้วแต่ถูก
เลิกใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ภายหลังจะขอใช้น้ าประปาใหม่ ผู้ขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือหนี้ที่ค้างช าระอยู่
จนครบจ านวน การประปาจึงจะอนุญาตให้ใช้น้ าได้  

ข้อ 35 ผู้ใช้น้ าต้องช่วยดูแลมาตรวัดน้ าที่ติดตั้ง หากช ารุดเสียหายต้องด าเนินการซ่อมแซมหรือหาก
ต้องการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารหรือแจ้งเทศบาลต าบลสันทรายทราบโดยเร็ว ทั้งนี้
ภายในเจ็ดวัน 
 ข้อ 36 คณะกรรมการ ช่างโยธา หรือเจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจเข้าไป
ตรวจสอบน้ าในอาคารเมื่อสงสัยว่ามีการใช้น้ าโดยมิชอบ หรืออย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ 37 ผู้ใช้น้ าที่เป็นเจ้าของอาคารเช่าหลายหลัง แม้จะเป็นเจ้าของอาคารรายเดียวกัน ต้องติดมาตรวัด
น้ าตามจ านวนหลังคาเรือน  

ข้อ 38 กรณีบ้านเช่า เมื่อมีผู้เช่าย้ายออกไปหรือว่างด้วยประการใดก็ดี เทศบาลต าบลสันทรายจะเรียกค่า
น้ าประปาจากเจ้าของบ้านเช่า หรือผู้ให้เช่าเท่านั้น  

ข้อ 39 ผู้ใช้น้ ารายใดจะเลิกการใช้น้ าหรือย้ายสถานที่อยู่ หรือโอนให้ผู้อ่ืนต้องแจ้งให้คณะผู้บริหารกิจการ
ประปา หรือเทศบาลต าบลสันทรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสันทราย ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบห้าวัน  

ข้อ 40 ผู้ใช้น้ ารายใดสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้าน บันทึกการใช้น้ าจากมาตรวัดน้ าคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริง จะขอตรวจสอบได้โดยยื่นค าร้อง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสันทราย เมื่อตรวจสอบแล้วหาก
ปรากฏว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง คณะกรรมการบริหารกิจการประปา จะค านวณให้ตามที่ใช้จริงแต่หาก
ตรวจสอบแล้วไม่เป็นจริง ผู้ใช้น้ าจะต้องเสียตามความเป็นจริงและจะต้องเสียค่าตรวจสอบตามที่ก าหนดท้ายเทศ
บัญญัตินี้  
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ข้อ 41 ผู้ใช้น้ าประปาของการประปา ต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้าน 
การประปาได้ตรวจสอบท่อประปา หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประปาได้ทุกเวลา 
 

หมวด ๗ 
การบันทึกปริมาตรการใช้น  าและการช าระค่าน  าประปา  

  ข้อ 42 การประปาจะส่งเจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้าน ไปจดบันทึกปริมาตรการใช้น้ าในวันที่ ๓๐ ของเดือน 
และจะเก็บค่าน้ าประปาในวันที่ ๑ - ๗ ของเดือนถัดไป ณ สถานที่ของผู้ใช้น้ า หรือสถานที่ศูนย์กลางที่การประปา
ก าหนดโดยการออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน หากพ้นก าหนดผู้ใช้น้ าจะต้องน าไปช าระ ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลสันทราย ภายใน ๓ วัน นับแต่ได้รับแจ้งหนี้  

ข้อ 43 ผู้ใช้น้ าประปาของการประปารายใดไม่ช าระค่าน้ าประปาติดต่อกันเป็นเวลา ๒ เดือน การประปา
จะท าการงดส่งน้ า จนกว่าผู้ใช้น้ าจะได้ช าระค่าธรรมเนียมการใช้น้ าประปาให้ครบจ านวน พร้อมทั้งค่าป่วยการตาม
อัตราท้ายเทศบัญญัติจึงจะพิจารณาจ่ายน้ าตามเดิมนี้  

กรณีที่ผู้ใช้น้ าไม่ช าระค่าน้ าประปา เพราะมีเหตุจ าเป็นก็ให้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันการงดส่งน้ าประปาต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายก็ได้ ค าสั่งของนายกเทศมนตรีต าบลสันทราย ถือเป็นที่สุด  

ข้อ 44 ผู้ใช้น้ ารายใดสงสัยว่าอาจจะมีการคลาดเคลื่อนของปริมาตรของการใช้น้ ากับ  การเปลี่ยนแปลง
ของเลขมาตรวัดน้ าไมถู่กต้อง หรือเป็นความคลาดเคลื่อน เพราะเจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้านจดบันทึก ปริมาตรการใช้
น้ า บันทึกไม่ถูกต้องก็ให้แจ้งการประปา เพ่ือท าการแก้ไขให้เรียบร้อย  

ข้อ 45 กรณีที่มาตรวัดน้ าไม่หมุนหรือเสียซึ่งเป็นเหตุให้ไม่อาจทราบปริมาตรการใช้น้ าได้  การประปาจะ
คิดเฉลี่ยตามอัตราที่เห็นสมควรจาก ๓ เดือนที่ผ่านมาและถ้าผู้ใช้น้ าประปาไม่ประสงค์จะใช้น้ าประปาจะคิดเฉลี่ย
ตามอัตราที่เห็นสมควรจาก ๓ เดือนที่ผ่านมาและถ้าผู้ใช้น้ าประปาไม่ประสงค์จะใช้น้ าประปาต่อไปแจ้งการประปา
ภายใน ๓ วัน เพ่ือจะได้ท าการยกเลิกการใช้น้ าดังกล่าว 

 
หมวด ๘ 
การเงิน 

ข้อ 46 รายได้ของกิจการประปา หมายถึง  
(๑) เงินค่าน้ า  
(๒) เงินค่าธรรมเนียมเงินค่าปรับ  
(๓) เงินบริจาค  
(๔) เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากเทศบาลต าบลสันทราย  

ข้อ 47 รายจ่ายของกิจการประปา หมายถึง  
(๑) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับระบบผลิตน้ าการจ่ายน้ าประปา  
(๒) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมการขยายกิจการประปา  
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการประปา เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ 
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลสันทรายก าหนด 





 การบรกิารกิจการและการบ ารุงรกัษาระบบประปาหมู่บ้าน  
______________________________________________________________________________________________ 

 

  
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญตัิต าบลสันทราย  

เร่ือง การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2562 
…………………………………………………. 

 
 ๑. อัตราค่าน้้าประปา  

๑.๑ ค่าน้้าประปาของผู้ใช้น้้าประปาถาวร   ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ  8  บาท  
๑.๒ ค่าน้้าประปาของผู้ใช้น้้าประปาชั่วคราว  ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ  12   บาท  

๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้้าประปา  
๒.๑ ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้้า    ไม่เกิน         300  บาท  
๒.๒ ค่าติดตั้งมาตรน้้ารายละ    ไม่เกิน          1,500 บาท  

๓. ค่าธรรมเนียมในการบ้ารุงรักษามาตรวัดน้้าเดือนละ  ไม่เกิน   25  บาท  
๔. ค่าค้าขอในการตรวจสอบ     ไม่เกิน           20  บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การบรกิารกิจการและการบ ารุงรกัษาระบบประปาหมู่บ้าน  
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

บัญชีอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาและเจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้าน  
ท้ายเทศบัญญตัิต าบลสันทราย  

เร่ือง การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2562 
…………………………………………………. 

 
 ๑. อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 

๑.๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ        ไม่เกิน  1,000 บาท/เดือน  
๑.๒ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ        ไม่เกิน   500   บาท/ครั้ง  

๒. อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้าน 
๒.๑ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประปา         ไม่เกิน  1,500 บาท  
๒.๒ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้้า   ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าน้้าที่จัดเก็บได้  


