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เทศบัญญตัิต าบลหาดกรวด 
ว่าด้วยการใช้น า้ประปา  พ.ศ.2553 

********** 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 60  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.2496  และแกไ้ข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบบัท่ี 13)  พ.ศ.2552  เทศบาลต าบลหาดกรวด  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์ จงัหวดัอุตรดิตถ ์ จึง
ออกเทศบญัญติัโดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด  และผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1  เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่  “เทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวด  วา่ดว้ยการใชน้ ้าประปา  
พ.ศ.2553” 
  ขอ้ 2  เทศบญัญติัน้ี  ใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาลต าบลหาดกรวด  เม่ือไดป้ระกาศโดยเปิดเผย  
ณ ส านกังานเทศบาลต าบลหาดกรวดแลว้  7  วนั 
  ขอ้ 3 ใหย้กเลิกขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดกรวดวา่ดว้ยการใชน้ ้ าประปา พ.ศ.2547 
  ขอ้ 4  ในเทศบญัญติัน้ี 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความวา่  นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 
   “เจ้าหน้าที”่  หมายความวา่  เจา้หนา้ท่ีการประปาเทศบาล  โดยการแต่งตั้งของ
นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 
   “การประปา”  หมายความวา่  การประปาเทศบาลต าบลหาดกรวด 

ก. การขอใช้น า้ประปา 
ขอ้ 5  ในการขอใชน้ ้าประปา  ผูข้อจะตอ้งท าค าขอยื่นต่อการประปา  โดยวางเงินประกนั

การใชน้ ้าและช าระค่าแรงงานตลอดจนค่าอุปกรณ์การใชน้ ้าตามแบบฟอร์มและอตัราท่ีก าหนดไว ้ แนบทา้ย

เทศบญัญติัน้ี 

ข.  การส่งน า้ประปา 

ขอ้ 6  น ้าประปาท่ีจะส่งใหใ้ชน้ั้นจะส่งผา่นมาตรวดัน ้าซ่ึงการประปาจะติดตั้งให ้ เม่ือผูข้อ

ใชน้ ้าตกลงและน าเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มาช าระ  ณ  ฝ่ายกิจการประปา  ตามระเบียบจนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ขอ้ 7  มาตรวดัน ้าท่ีน าไปติดตั้งใหน้ั้นผูข้อใชน้ ้ามีหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัหาหรือซ้ือจากการประปาก็

ไดข้นาดมาตรวดัน ้าตอ้งแลว้แต่ปริมาณน ้าท่ีจะใชแ้ละตอ้งเป็นมาตรวดัน ้าชนิดยีห่้อท่ีทางการประปาเป็นผู ้

ก  าหนดไว ้ และมาตรวดัน ้าจะตอ้งตกเป็นสมบติัของการประปา  โดยการประปาคิดค่าเช่ามาตรวดัน ้าตาม

ขนาดของมาตรวดัน ้าเป็นรายเดือน  ตามอตัราท่ีก าหนดทา้ยเทศบญัญติัน้ี 

ขอ้ 8  การต่อท่อจากท่อใหญ่ภายนอกอาคารถึงมาตรวดัน ้ารวมทั้งการติดตั้งมาตรวดัน ้าและ

เคร่ืองกั้นน ้า  พร้อมทั้งก าหนดขนาดของส่ิงเหล่านั้นเป็นหนา้ท่ีของการประปาจดัท าให้โดยคิดค่าใชจ่้ายจากผู ้

ขอใชน้ ้า  ส่วนท่อและอุปกรณ์ภายในมาตรวดัน ้าผูข้อใชน้ ้ าจะจดัท าเองก็ไดโ้ดยความเห็นชอบของทางการ

ประปา 
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ขอ้ 9  มาตรวดัน ้าจะติดตั้งไวท่ี้ตอนตน้ทางภายในเขตสถานท่ีของผูข้อใชน้ ้า  ณ ท่ีซ่ึงจะ

ตรวจสอบและจดจ านวนน ้าไดง่้าย  ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นการพิจารณาของการประปา 

ขอ้ 10  มาตรวดัน ้าเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  จะตีตราผนึกไวแ้ละอาจจะตีตราผนึกไวร้ะหวา่ง

มาตรวดัน ้ากบัเคร่ืองกั้นน ้าอีกก็ได ้ หากตราหรือลวดท่ีผนึกไวน้ั้นแห่งใดแห่งหน่ึงหรือทั้งสองแห่งแตกขาด

หรือปรากฏวา่มีผูจ้งใจกระท าใหเ้สียไปในลกัษณะใดอยา่งหน่ึงผูใ้ชน้ ้ าจะตอ้งรับผดิชอบชดใชค้วามเสียหาย

หรือการขาดประโยชน์อนัอาจจะบงัเกิดแก่การประปาทั้งส้ิน  โดยอาจจะถูกปรับคร้ังละไม่เกิน  1,000 บาท  

ในกรณีท่ีผูใ้ชน้ ้ าหรือมีผูห้น่ึงผูใ้ดจงใจกระท าใหม้าตรวดัน ้าช ารุดใชก้ารไม่ได ้ หรือกลบัมาตรวดัน ้าผูใ้ชน้ ้ า

จะตอ้งซ้ือมาตรวดัน ้าชนิดมาตรฐานเดียวกนักบั  ท่ีช ารุดมาชดใชใ้หก้ารประปาใหม่  1  เคร่ือง  และจะตอ้ง

ชดใชค้่าน ้าท่ีเสียหายไประหวา่งมาตรวดัน ้าช ารุด  โดยคิดเฉล่ียจ านวนน ้าท่ีใชไ้ปในเดือนก่อนทั้งเดือนใชไ้ป

วนัละเท่าใดจ านวนน้ีจะคิดกบัผูใ้ชน้ ้ าตามวนัท่ีมาตรวดัน ้าชุดรุด 

ขอ้ 11  บรรดาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีไดว้างไวใ้นถนนหรือนอกเขตเคหสถาน  อาคาร  

บา้นเรือนเป็นสมบติัของการประปา  ส่วนท่อและอุปกรณ์ภายในเขตเคหสถาน  อาคาร  บา้นเรือน  หรือ

ภายในมาตรวดัน ้าเป็นสมบติัของผูใ้ชน้ ้ า  เวน้แต่มาตรวดัน ้าและเคร่ืองกั้นน ้า 

ขอ้ 12  ถา้ท่อหรืออุปกรณ์ภายในเคหสถาน  อาคาร  บา้นเรือน  หรือภายในมาตรวดัน ้า  เกิด

ช ารุดข้ึน  ผูข้อใชน้ ้าจะตอ้งจดัซ่อมโดยทุนทรัพยข์องตนเองหรือขอใหก้ารประปาซ่อมใหก้็ไดโ้ดยคิด

ค่าใชจ่้ายจากผูข้อใชน้ ้า 

ขอ้ 13  หา้มผูใ้ชน้ ้ าท าการแกไ้ขเปล่ียนแปลง  หรือยา้ยท่ีติดตั้งมาตรวดัน ้าโดยพลการ  โดย

ไม่ไดท้  าการตกลงกบัการประปา  ถา้หากฝ่าฝืนผูใ้ชน้ ้ าจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายอนัเกิดข้ึนตามแก่กรณี  และ

อาจงดการส่งน ้าใหใ้ชก้็ได ้

ขอ้ 14  ถา้ปรากฏวา่ท่อภายในเขตสถานท่ีของผูใ้ชน้ ้ าเกิดช ารุดร่ัวไหลข้ึน  ภายนอกมาตรวดั

น ้า  ใหผู้ใ้ชน้ ้ ารีบแจง้ใหก้ารประปาทราบโดยเร็วท่ีสุด  เพื่อจะซ่อมใหเ้รียบร้อยมิใหน้ ้าร่ัวไหลสกปรกใน

บริเวณนั้น  ถา้หากผูใ้ชน้ ้ าละเลยผูใ้ชน้ ้ าจะตอ้งรับผดิชอบต่อน ้าท่ีสูญหายไปตามท่ีเจา้หนา้ท่ีของการประปา

พึงประเมิน  และใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 

ค.  อตัราค่าน า้ประปาและการเก็บเงิน 

ขอ้ 15  ราคาค่าน ้าประปาจะคิดเป็นรายลูกบาศกเ์มตร  ตามอตัราท่ีนายกเทศมนตรีก าหนด  

ตามมติเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหาดกรวดและประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
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ขอ้ 16  จ  านวนน ้าท่ีใชร้วมทั้งน ้าท่ีร่ัวไหลหมดเปลืองไป  ตามท่ีปรากฏตวัเลขในมาตรวดัน ้า

โดยปกติจะท าการจดเป็นรายเดือน  ถา้มาตรวดัน ้าเสียไปโดยเหตุอ่ืน  ซ่ึงจะทราบจ านวนท่ีใชน้ั้นตามจ านวน

ท่ีใชไ้ม่ไดจ้ะคิดค านวณน ้าท่ีใชไ้ปในเดือนท่ีแลว้มา  หรือคิดถวัเฉล่ีย  3  เดือนก่อนท่ีไดใ้ชไ้ปแลว้  ถา้มาตร

วดัน ้าเสียในเดือนแรกท่ีเร่ิมใชน้ ้าจะคิดค านวณน ้าท่ีใชน้ั้นตามจ านวนท่ีไดใ้ชภ้ายหลงัเม่ือไดเ้ปล่ียนมาตรวดั

น ้าใหม่  หรือไดแ้กไ้ขมาตรวดัน ้าเรียบร้อยแลว้ 

ขอ้ 17  ผูใ้ชน้ ้ าตอ้งช าระเงินค่าน ้า  ค่าบ ารุงรักษามาตรวดัน ้ า  ค่าซ่อมแซมหรือค่าเสียหาย

เม่ือเจา้หนา้ท่ีเก็บเงินไดน้ าใบเสร็จรับเงินมาขอรับเงิน  หรือมิฉะนั้นตอ้งน าเงินไปช าระ  ณ  ฝ่ายกิจการ

ประปาภายใน  7  วนั  นบัจากวนัท่ีเจา้หนา้ท่ีไปเก็บเงินค่าน ้าประปา  จะคา้งไดไ้ม่เกิน  3  เดือน  ถา้ไม่ช าระ

ตามก าหนดน้ี  การประปาจะงดการส่งน ้าใหใ้ชพ้ร้อมทั้งถอดมาตรวดัน ้ากลบัไปไวท่ี้ท่ีท าการประปาและอาจ

ฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมายในเม่ือผูใ้ชน้ ้ าประปาไม่ยอมช าระหน้ีสินท่ีคา้ง 

ง.  ว่าด้วยการทัว่ไป 

ขอ้ 18  เม่ือผูใ้ชน้ ้ าประปาจะเลิกใชน้ ้าหรือเคล่ือนยา้ยท่ีอยูห่รือโอนใหผู้อ่ื้นตอ้งแจง้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรต่อการประปา  ผูเ้ขา้มาอยูใ่หม่จะตอ้งรับผดิชอบและยอมช าระจ านวนหน้ีทั้งหมดท่ีผูใ้ชน้ ้ าราย

เดิมคา้งช าระอยู ่ ตลอดจนความเสียหายซ่ึงผูใ้ชน้ ้ ารายเดิมไดท้  าไวทุ้กกรณี 

ขอ้ 19  ผูท่ี้เขา้มาอยูใ่หม่ในบา้นนั้นถา้ไม่ไดแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อการประปา  ผูเ้ขา้มา

อยูใ่หม่จะตอ้งรับผดิชอบและยอมช าระจ านวนหน้ีทั้งหมดท่ีผูใ้ชน้ ้ ารายเดิมคา้งช าระอยู ่ ตลอดจนความ

เสียหายซ่ึงผูใ้ชน้ ้ ารายเดิมไดท้  าไวทุ้กกรณี 

ขอ้ 20  สถานท่ีใดเคยต่อท่อใชน้ ้าอยูก่่อนแลว้แต่ไดย้กเลิกไป  ภายหลงัแสดงความจ านงขอ

ใชน้ ้าตามเดิมอีกตอ้งช าระหน้ีท่ีคา้งและหน้ีอ่ืน ๆ  ถา้มีใหเ้สร็จส้ินพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตร

วดัน ้า  จ  านวน  100  บาท  ดว้ยทุกคร้ังไป 

ขอ้ 21  ผูใ้ชน้ ้ ารายใดถูกงดส่งน ้าเพราะไม่ช าระหน้ีท่ีคา้งหรือกรณีอ่ืนใด  ภายหลงัแสดง

ความจ านงขอใชต้ามเดิมอีกตอ้งช าระหน้ีท่ีคา้งและหน้ีอ่ืน ๆ  ถา้มีใหเ้สร็จส้ินพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการ

ติดตั้งมาตรวดัน ้า  จ  านวน  100  บาท  ดว้ยทุกคร้ังไป 

ขอ้ 22  ถา้ผูใ้ชน้ ้ าสงสัยวา่มาตรวดัน ้าอาจวดัจ านวนน ้าคลาดเคล่ือนจะขอใหก้ารประปาท า

การตรวจสอบก็ได ้ โดยยืน่ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อการประปา  ถา้ปรากฏวา่คลาดเคล่ือนจริงการ

ประปาจะคิดค านวณน ้าท่ีใชไ้ปตามความในขอ้ 16  ถา้ปรากฏวา่มาตรวดัน ้าท าการถูกตอ้ง  ผูใ้ชน้ ้ าจะตอ้งเสีย

ค่าตรวจสอบคร้ังละ  100  บาท 
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ขอ้ 23  ผูใ้ชน้ ้ ารายใดประสงคจ์ะขายน ้าประปา  ตอ้งยืน่ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือ

ไดรั้บอนุญาตจากการประปา  และปฏิบติัถูกตอ้งตามแบบฟอร์มและอตัราท่ีก าหนดไวแ้ลว้  จึงจะขายได ้

ขอ้ 24  ผูใ้ชน้ ้ าประสงคจ์ะใชเ้คร่ืองสูบดูดน ้าส่งข้ึนไปบนอาคารชั้นสูงจะตอ้งท าบ่อ  หรือท่ี

พกัน ้า  แลว้เปิดน ้าลงในท่ีพกัน ้านั้นก่อน  แลว้จึงสูบน ้าจากท่ีพกัน ้าอีกต่อหน่ึง  หา้มมิใหสู้บน ้าโดยตรงจาก

เส้นท่อ 

ขอ้ 25  ถา้มีถงัส าหรับเก็บน ้าประปาไวใ้ช ้ น ้าประปาจะตอ้งเขา้สู่ถงัจากขา้งบน  การวางท่อ

ท่ีติดต่อถงัน้ี  จะตอ้งไม่เก่ียวขอ้งติดต่อกบัท่อน ้าซ่ึงแยกมาจากท่อใหญ่โดยตรง 

ขอ้ 26  ผูใ้ชน้ ้ าตอ้งอ านวยความสะดวกแก่เจา้หนา้ท่ีของการประปา  ในการเขา้ไปตรวจท่อ

และอุปกรณ์มาตรวดัน ้าภายในเขตสถานท่ีไดเ้ม่ือมีเหตุสมควร 

ขอ้ 27  การประปาไม่รับรองวา่จะใหมี้น ้าใชโ้ดยตลอดเวลาและทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะงดการ

ส่งน ้าในเวลาหน่ึงเวลาใดชัว่คร้ังคราวโดยไม่ตอ้งแจง้เหตุผลเม่ือเห็นวา่มีความจ าเป็น 

ขอ้ 28  ถา้ผูรั้บใชน้ ้ากระท าการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรือไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าตกัเตือน  โดย

ชอบของเจา้หนา้ท่ีการประปาทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะงดการส่งน ้าใหใ้ช ้

ขอ้ 29  การยกเวน้มิใหข้อ้ก าหนดขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือทั้งหมดตามเทศบญัญติัน้ี  ให้เป็น

อ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด  พิจารณาอนุมติั 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี             เดือน                                     พ.ศ.2553 

 

 

        ( นายสุริยา  อินจ่าย ) 

นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 

 

เห็นชอบ 

(ลงนาม) 

 (............................................) 

ต าแหน่ง................................................. 

 
 



 

ค่าอุปกรณ์  ธรรมเนียม  ตามขอ้ 5  และ  ขอ้ 7 

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหาดกรวดเห็นชอบ (ขอ้ 15) 
 

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

1. มาตรวดัน ้าขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  ½  น้ิว   เดือนละ  5 บาท 

2. มาตรวดัน ้าขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  ¾  น้ิว   เดือนละ             10 บาท 

3. มาตรวดัน ้าขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  1  น้ิว   เดือนละ             15 บาท 

4. มาตรวดัน ้าขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  1 ½  น้ิว  เดือนละ             20 บาท 

5. มาตรวดัน ้าขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  2  น้ิว   เดือนละ             25 บาท 

6. อตัราจ าหน่ายน ้าประปาลูกบาศกเ์มตรละ     5 บาท 

7. ค่าแรงงานขุดเจาะและต่อท่อประปา              200 บาท 

8. ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวดัน ้า (ตามขอ้ 20 , ขอ้ 21) คร้ังละ           100 บาท 

9. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบมาตรวดัน ้า (ตามขอ้ 22) คร้ังละ             100 บาท 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบค าขอใช้น า้ประปา 
 

ฝ่ายกิจการประปา  เทศบาลต าบลหาดกรวด 

วนัท่ี .......... เดือน ................................... พ.ศ. ................ 

ขา้พเจา้ ......................................................................................... อยูบ่า้นเลขท่ี .................... 

หมู่ท่ี .............. ต  าบล ..................................... อ  าเภอ ..................................... จงัหวดั ..................................... 

อาชีพ ................................................................... มีความประสงค์จะขอใชน้ ้าประปาเทศบาลต าบลหาดกรวด  

โดยไดอ่้านเทศบญัญติัวา่ดว้ยการใชน้ ้าประปา  พ.ศ.2553  จนเป็นท่ีเขา้ใจแลว้  และสัญญาวา่จะปฏิบติัตาม

ทุกประการโดยไม่มีเง่ือนไข  ซ่ึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

(ลงช่ือ) ........................................................ ผูย้ืน่ค  าร้อง 

(......................................................) 
 

 ความเห็นของเจา้หนา้ท่ี ....................................................................................................................... 

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

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

(ลงช่ือ) ........................................................ เจา้หนา้ท่ี 

(......................................................) 

 เสนอ  นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 

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

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

(ลงช่ือ) ....................................................... ปลดัเทศบาล 

 (.....................................................) 

 ค าสั่ง 

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

(ลงช่ือ) .......................................................  

(....................................................) 



  นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 


