
 
เทศบัญญัติ 

 
เร่ือง 

การก าหนดหลกัเกณฑ์วธีิการและเงือ่นไขในการใช้น ้าประปา 
อตัราค่าน ้าประปาและอตัราค่าบริการทั่วไป  พ.ศ.2553  

แก้ไขเพิม่เติม ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2553 
 
 

 

ของ 
เทศบาลต าบลนาใน 

  อ าเภอพรรณานิคม  จงัหวดัสกลนคร 



บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาใน 

เร่ือง  การก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น า้ประปา 
อตัราค่าน า้ประปาและอตัราค่าบริการทั่วไป  พ.ศ.2553  

แก้ไขเพิม่เติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 
 
 

หลกัการ 
โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้การแกไ้ขอตัราการใชน้ ้าประปาใหเ้หมาะสมจึงใหมี้การตราเทศ

บญัญติัเทศบาลต าบลนาใน  เร่ือง  การก าหนดหลกัเกณฑ์วธีิการเง่ือนไขในการใชน้ ้าประปา  อตัราค่าน ้าประปา
และอตัราค่าบริการทัว่ไป  พ.ศ.2553 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2553  เพื่อใชค้วบคุมหรือก ากบัดูแลการ
ประกอบกิจการประปาในเขตเทศบาลต าบลนาในและทอ้งถ่ินใกลเ้คียง  โดยผา่นความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลนาใน  และผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร 
 

เหตุผล 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  281, 283  วรรคแรกแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

พุทธศกัราช  2550  และมาตรา  51 (1)  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.2496   บญัญติัใหเ้ทศบาลอาจท า
กิจการใด ๆ  ในเขตเทศบาลต าบลเก่ียวกบัจดัใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปาในเขตเทศบาล  ประกอบกบัเทศ
บญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2542  บญัญติัให้
อ านาจเทศบาลท่ีจะจดับริการสาธารณูปโภค  เพื่อเป็นบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน
ของตนเองและมาตรา  16 แห่งพระราชบญัญติัก าหนด  พ.ศ.2542  เพื่อเติมอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลข้ึนใหม่เป็น
ใหมี้ทั้งอ านาจหนา้ท่ีในการจดัใหมี้ระบบสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งท่ีของตนเอง 
  จึงเป็นการสมควรเพื่อใหด้ าเนินการเก่ียวกบักิจการประปาถือเป็นแนวทางปฏิบติัโดยไม่ขดั
หรือแยง้ต่อกฎหมาย  จึงมีความจ าเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัน้ีเพื่อบงัคบัใชใ้นเทศบาลต าบลนาใน  และทอ้งถ่ิน
ใกลเ้คียงต่อไป 
 
 



เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลนาในว่าด้วย 
เร่ือง  การประกอบกจิการประปา 

พ.ศ.  2553 

 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  60  และมาตรา  61  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.  2496  (และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัท่ี  10  พ.ศ.  2542)  เทศบาลต าบลนาในจึงตราเทศบญัญติัโดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลนาใน  และโดยอนุมติัของผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1.  เทศบญัญติัเทศบาลน้ีเรียกวา่  “เทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาใน  เร่ือง  การประกอบกิจการ
ประปา  พ.ศ.  2553” 
 ขอ้  2.  เทศบญัญติัและขอ้บงัคบัอ่ืนใดท่ีขดัแยง้กบัเทศบญัญติัน้ี  ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 
 ขอ้  3.  ในเทศบญัญติัน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาลต าบลนาในนบัแต่วนัประกาศโดยเปิดเผย ณ 
ส านกังานเทศบาลต าบลนาใน 
 “กิจการประปา”  หมายถึง  กิจการประปาท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลและรับผดิชอบของเทศบาลต าบลนา
ใน 
 “เจา้หนา้ท่ีการประปา”  หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีควบคุมดูแลรับผดิชอบของกิจการประปาเทศบาล
ต าบลนาใน 
 “ผูใ้ชน้ ้ า”  หมายถึง  บุคคลท่ีไดท้  าสัญญาใชน้ ้าประปาไวก้บักิจการประปา 
 “มาตรวดัน ้า”  หมายถึง  เคร่ืองวดัปริมาณน ้าท่ีแสดงวา่ผูใ้ชน้ ้ าไปจ านวนมากนอ้ยเพียงใด 

“ประตูน ้า”  หมายถึง  เคร่ืองปิด-เปิดน ้าท่ีติดตั้งอยูบ่ริเวณหนา้หรือหลงัมาตรวดัน ้า 
 “อุปกรณ์ประปา”  หมายถึง  ท่อหรืออุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการส่งน ้าใหผู้ใ้ชน้ ้ า 
 “ท่อเมนจ่ายน ้า”  หมายถึง  ทอ่จ่ายน ้าท่ีกิจการประปาวางผา่นหนา้บา้นผูใ้ชน้ ้ า 
 “ท่อภายนอก”  หมายถึง  ท่อท่ีต่อจากท่อเมนถึงมาตรวดัน ้ าของผูใ้ชน้ ้ า 
 “ท่อภายใน”  หมายถึง  ท่อท่ีต่อจากมาตรวดัน ้าเขา้ไปภายในบา้นของผูใ้ชน้ ้ า 
 

หมวด  ก. 
การขอรับใชน้ ้า 

 
 ขอ้  4.  ผูใ้ชน้ ้ าตอ้งเป็นเจา้ของบา้นมายืน่ค  าร้องและท าหนงัสือสัญญาขอใชน้ ้ากบักิจการประปาเทศบาล
ต าบลนาใน  พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรขา้ราชการและส าเนาทะเบียนบา้น 
จ านวน  1  ชุด 
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 ขอ้  5.  ในกรณีท่ีผูใ้ชน้ ้ าท่ีเป็นเจา้ของบา้นไม่สามารถมายืน่ค  าร้องและท าสัญญาขอใชน้ ้ากบักิจการ
ประปาเทศบาลต าบลนาใน  ใหท้  าหนงัสือมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นมาแทนได้ 
 ขอ้  6.  ผูใ้ชน้ ้ าตอ้งช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และค่าน ้าประปาตามท่ีกิจการประปาเทศบาลต าบลนาใน
ก าหนด 
  

หมวด  ข. 
ค่าธรรมเนียมและค่าน ้าประปา 

 
ขอ้  7.  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ดงัน้ี 

 “ค่าแรง”    การขอใชน้ ้าประปาใหม่  กิจการประปาเทศบาลต าบลนาใน  คิดค่าแรงการต่อเช่ือมท่อเมน
และวางท่อภายนอกถึงมาตรวดัน ้าความยาว  ไม่เกิน  10  เมตร  คิดค่าแรงรวม  100  บาท  หากความยาวการต่อ
ภายนอกเกินกวา่  10  เมตร  คิดค่าแรงเพิ่มอีกเป็นเมตร ๆ ละ  10  บาท  (เศษของเมตรใหคิ้ดค่าแรงเป็น  1  เมตร) 
 “ค่าส ารวจ”  การขอใชน้ ้าประปาใหม่  คิดค่าส ารวจประมาณการต่อท่อและติดตั้งมาตรวดัน ้ารวมเป็น
เงิน  50  บาท 
 “ค่าตรวจ”  การขอใชน้ ้าประปาใหม่  คิดค่าตรวจก๊อกน ้าและเคร่ืองสุขภณัฑท่ี์ผูใ้ชน้ ้ าติดตั้งไวแ้ลว้  เป็น
เงิน  10  บาท  ต่อก๊อกหรือแต่ละแห่งท่ีติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ ์
 “มาตรวดัน ้า”  ผูใ้ชน้ ้ าตอ้งซ้ือมาตรวดัน ้าจากกิจการประปาเทศบาลต าบลนาใน  ในราคาตามขนาดท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นคราว ไป 
 “ค่าซ่อมแซมถนนและทางเทา้”  การขอรับใชน้ ้าประปาใหม่  การต่อท่อจากท่อเมนท่อภายนอกถึงมาตร
วดัน ้า  กิจการประปาเทศบาลต าบลนาใน  คิดค่าซ่อมแซมถนนและทางเทา้  เป็นเงินเมตรละ  200  บาท 
 “ค่าติดตั้งมาตรวดัน ้า”  ผูใ้ชน้ ้ าขอเลิกใชน้ ้าประปาชัว่คราวไม่เกิน  3  เดือน  หรือกิจการประปาเทศบาล
ต าบลนาใน  ถอดมาตรวดัน ้าเน่ืองจากผูใ้ชน้ ้ าคา้งช าระค่าน ้ าเกิน  2  เดือน  หรือผูใ้ชน้ ้ าขอยา้ยท่ีตั้งมาตรวดัน ้า
โดยใชท้่อภายนอกเดิม  กิจการประปา  คิดค่ามาตรวดัน ้าเป็นเงิน  150  บาท 
 “ค่าซ่อมแซมภายใน”  ผูใ้ชน้ ้ าขอใหซ่้อมแซมท่อภายในจากมาตรวดัน ้ากิจการประปาเทศบาลต าบลนา
ใน  คิดค่าแรงซ่อมแซมภายใน  เป็นเงิน  150  บาท  ท่อและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซ่อมแซมผูใ้ชน้ ้ าเป็นผูอ้อก
ค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 
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 “ค่าประกนัการใชน้ ้า”  การขอใชน้ ้าประปาใหม่  กิจการประปาเทศบาลต าบลนาใน  คิดค่าประกนัการ
ใชน้ ้าเป็นเงิน  200  บาท  ค่าประกนัการใชน้ ้าจะคืนใหผู้ใ้ชน้ ้ าเม่ือเลิกใชน้ ้าและผูใ้ชน้ ้ าตอ้งไม่มีหน้ีสินคา้งช าระ
กบักิจการประปา 
 “ค่าบริการการใชน้ ้า”  กิจการประปาเทศบาลต าบลนาใน  คิดค่าบริการการใชน้ ้าในแต่ละเดือนเป็นเงิน  
10  บาท 
 “ค่าน ้าประปา”  กิจการประปาเทศบาลต าบลนาใน  คิดค่าน ้าประปาแบบอตัรากา้วหนา้  (รายละเอียด
ตามอตัราทา้ยเทศบญัญติัน้ี) 
 

หมวด  ค. 
ขอ้บงัคบักิจการประปา 

 
 ขอ้  8.  การต่อท่อภายนอกถึงมาตรวดัน ้า  หรือการติดตั้งมาตรวดัน ้า  ผูใ้ชน้ ้ าจะกระท ามิได ้ เป็นหนา้ท่ี
ของ กิจการประปาเทศบาลต าบลนาใน  เป็นผูด้  าเนินการใหผู้ใ้ชน้ ้ า 
 ขอ้  9.  ผูใ้ชน้ ้ าตอ้งยนิยอมให้กิจการประปาเทศบาลต าบลนาใน  เป็นผูก้  าหนดขนาดท่อภายนอกและ
ขนาดมาตรวดัน ้า  เพื่อความเหมาะสมกบัปริมาณการใชน้ ้ าและความสะดวกในการตรวจสอบ  การเปล่ียนแปลง
แกไ้ข  การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
 ขอ้  10.  มาตรวดัน ้าหากเกิดช ารุดเสียหายตามสภาพการใชง้าน  กิจการประปาเทศบาลต าบลนาใน  จะ
เปล่ียนมาตรวดัน ้าใหใ้หม่  โดยผูใ้ชน้ ้ าไม่ตอ้งช าระค่าใชจ่้ายใด ๆ  ทั้งส้ิน 
 ขอ้  11.  มาตรวดัน ้าหากเกิดสูญหายหรือช ารุดเกิดจากการกระท าของผูห้น่ึงผูใ้ด  ผูใ้ชน้ ้ าตอ้งยนิยอม
ช าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ใหแ้ก่  กิจการประปาเทศบาลต าบลนาในก าหนด 
 ขอ้  12.  มาตรวดัน ้าและประตูน ้าดา้นหนา้มาตรวดัน ้า  กิจการประปาเทศบาลต าบลนาในจะร้อยลวด
และตีตราตะกัว่ป้องกนัการลกัใชน้ ้า  หรือถอดมาตรวดัน ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากกิจการประปาเทศบาลต าบล
นาใน  หากลวดตีตราขาดช ารุด  ผูใ้ชน้ ้ าตอ้งรับผดิชอบค่าเสียหายตามท่ีกิจการประปาเทศบาลต าบลนาใน
ก าหนด 
 ขอ้  13.  ผูใ้ชน้ ้ าประสงคท่ี์จะเลิกใชน้ ้าหรือจะโอนการรับใชน้ ้าใหผู้ห้น่ึงผูใ้ด  ผูใ้ชน้ ้ าตอ้งแจง้ใหกิ้จการ
ประปาเทศบาลต าบลนาในทราบภายใน  7  วนั 
 ขอ้  14.  ผูใ้ชน้ ้ าประสงคท่ี์จะจ าหน่ายน ้าหรือแจกจ่ายใหผู้อ่ื้น  ผูใ้ชน้ ้ าตอ้งยืน่ค  าร้องและตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากกิจการประปาเทศบาลต าบลนาใน  ก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได ้ หากผูใ้ชน้ ้ าฝ่าฝืนกิจการประปา
เทศบาลต าบลนาใน  มีสิทธ์ิท่ีจะงดการจ าหน่ายน ้าประปาใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ า 
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 ขอ้  15.  หา้มผูใ้ชน้ ้ าใชเ้คร่ืองสูบน ้าโดยตรงจากท่อภายนอกหรือท่อภายใน  หากจะใชเ้คร่ืองสูบน ้าให้
ต่อท่อภายในลงถงัเก็บน ้าเสียก่อน  แลว้จึงใชเ้คร่ืองสูบน ้าจากถงัเก็บน ้าเขา้ท่อภายในบา้นหากผูใ้ชน้ ้ าฝ่าฝืน  
กิจการประปาเทศบาลต าบลนาใน  มีสิทธ์ิท่ีจะงดการจ าหน่ายน ้าใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ า 
 ขอ้  16.  ผูใ้ชน้ ้ าตอ้งช าระค่าน ้าประปาและค่าบริการการใชน้ ้า  ภายในวนัท่ี  10  ของเดือนผูใ้ชน้ ้ าจะคา้ง
ช าระค่าน ้าและค่าบริการไดไ้ม่เกิน  7  วนั  และเม่ือไดรั้บใบเตือนแลว้จะตอ้งช าระเงินภายใน  7  วนั  มิฉะนั้น
อาจจะถูกงดจ าหน่ายน ้าประปาใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ าและจะหกัเงินประกนัการใชน้ ้าทนัที 
 ขอ้  17.  ผูใ้ชน้ ้ าตอ้งยนิยอมและอ านวยความสะดวกใหเ้จา้หนา้ท่ีการประปาเขา้ไปตรวจสอบการใชน้ ้า
ไดต้ลอดเวลา 
 ขอ้.  18  กิจการประปาเทศบาลต าบลนาใน  ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายน ้าใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ าไดทุ้กเวลาผูใ้ชน้ ้ า
จะฟ้องร้องมิได ้
 ขอ้.  19  ผูใ้ชน้ ้ ายนิยอมปฏิบติัตามเทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาในวา่ดว้ย  เร่ือง  การประกอบกิจการ
ประปา  ฉบบัน้ีทุกประการ 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี     1     เดือน ธนัวาคม     พ.ศ.  2553 
 
 
 
                                                                                บุญรัก  ทศัมี 

(นายบุญรัก  ทศัมี) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 

 
 
  
                     - อนุมติั 
 
 
(ลงช่ือ)         อ านาจ  พวงส าลี 
               (นายอ านาจ  พวงส าลี) 
นายอ าเภอพรรณานิคม ปฏิบติัราชการแทน 
          ผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร 



ตารางอตัราค่าน า้ประปาและบริการทั่วไปเกีย่วกบักจิการประปาเทศบาลต าบลนาใน 
แนบท้ายเทศบัญญตัเิทศบาลต าบลนาในว่าด้วย 

เร่ือง  การก าหนดหลกัเกณฑ์วธีิการเงือ่นไขในการใช้น า้ประปา อตัราค่าน า้ประปาและ
อตัราค่าบริการทั่วไป พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิม่เตมิ ฉบับที ่1  พ.ศ. 2553   

 

......................................................................... 
 

ปริมาณน า้ที่ใช้/หน่วย 
(ลูกบาศก์เมตร) 

อตัรา/หน่วย 
(บาท) 

1-20 5 
21-50 7 

สูงกวา่ 50 ข้ึนไป 10 
 
 


