(ร่าง)

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
*************************
อาศัยอานาจตามความนั ยมาตรา ๕๐ (3) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
(แก้ไขเพิ่มเติม) และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบั ญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุค คลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓1 มาตรา ๓5 มาตรา 48 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทา
ได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัด
น้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทาการ สานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคาสั่งอื่นใดของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ซึ่งขัด
หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สานักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้
“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจาพวกน้ามันและไขมันออกจากน้าซึ่งผ่านการใช้แล้ว
“การระบายน้า” หมายความว่า การผันน้า การปล่อยน้า การเทน้า การสาดน้า หรือการกระทาอื่นใด
ที่เป็นการถ่ายเทน้า
“แหล่งระบายน้า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้า ลากระโดง ลาราง คู คลอง แม่น้า ทะเล
และแหล่งน้าสาธารณะ แหล่งน้าธรรมชาติ และแหล่งน้าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหล
ไปสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าธรรมชาติได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลอื่น ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แต่งตั้ง
ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง ระบายน้า และยัง
ไม่มีกฎหมายใดกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการกาจัดน้ามันและไขมันสาหรับอาคารประเภทนั้น

(ร่าง)
ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกาหนด ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสาหรับ
อาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศ
บัญญัตนิ ี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน
ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
(2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้า
ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 6 ทาการดูแลรักษาเก็บขนน้ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน
ไปกาจัดและซ่อมแซมบารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อ ยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อย
บาทนั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ครบกาหนดระยะเวลาที่ เจ้ าพนั กงานท้ อ งถิ่ นหรื อพนั กงานเจ้า หน้า ที่ กาหนดให้
ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ข้อ ๑๑ ให้ เจ้ าพนั กงานท้องถิ่ นประกาศและประชาสั มพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตามความ
จาเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ ใน
ชนบท เป็นต้น
ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกประกาศ
หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.๒๕65

( นายพิภพ จันทรา)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า

ร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร
พ.ศ.2565

ของ
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

(ร่าง)
บันทึกหลักการและเหตุผล
ในการเสนอเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ.2565
*************************
หลักการ
เพื่อออกเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ.2565
เหตุผล
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐
กาหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบาบัดน้า
เสีย หรือระบบกาจัดของเสียตามกาหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘
มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอานาจหน้าที่ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
เพื่อใช้ในการควบคุม เพื่อให้การจัดการระบบบาบัดน้าเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทาง
และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้า
ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยของประชาชน และรักษาสภาวะแวดล้อมที่ดี เทศบาลตาบลบ้าน
แม่ข่า จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
(แก้ไขเพิ่มเติม) และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทา
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเทศบาลตาบลบ้า นแม่ข่า เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ต่อไป

ร่าง
เทศบัญญัติ
เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕65

ของ

เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

บันทึก
หลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕65
...........................................
หลักการ
ให้มีการตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕65
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 51 (1) มาตรา 60 (1) และมาตรา 66 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 โดยนายกเทศมนตรีขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕65
ต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เห็นชอบแล้วประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไป

เหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติตาบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การดาเนินการ
กิจการประปาของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า พ.ศ.2548 และประกาศเทศบัญญัติ เรื่อง การดาเนินการกิจการ
ประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า พ.ศ 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ 2554 และเนื่องด้วยเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า ได้เกิดปัญหาของงานกิจการประปาที่สั่งสมมานานในหลายๆด้าน เนื่องจากพื้นที่เทศบาลตาบลบ้าน
แม่ข่า ในสภาพปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง มีความเจริญก้าวหน้าของสังคมและความเป็นอยู่ และความต้องการ
ใช้น้าของประชาชนมีมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารกิจการประปาของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ให้มีระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน มีความชัดเจน สามารถควบคุมการใช้น้า การจัดเก็บค่าน้าได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม ตลอดจน
สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องตรา
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕65 นี้
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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕65
...........................................................................
โดยเป็นการสมควรให้ยกเลิกเทศบัญญัติตาบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การดาเนินการกิจการประปา
ตาบลบ้านแม่ข่า พ.ศ.2548 และยกเลิกเทศบัญญัติ เรื่อง การดาเนินการกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
พ.ศ 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ 2554 และกาหนดแนวทางการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านให้มี
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาศัยอานาจตามความในมาตรา 51 (1)
มาตรา 60 (1) และมาตรา 66 (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า และผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปา พ.ศ. ๒๕65
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติตาบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การดาเนินการกิจการประปาตาบล
บ้านแม่ข่า พ.ศ.2548 และยกเลิกเทศบัญญัติ เรื่อง การดาเนินการกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ 2554 โดยให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และมีอานาจ
ตีความ วินิจฉัยปัญหา ออกคาสั่ง ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
บรรดาคาสั่งหรือประกาศที่ผลเป็นการทั่วไปให้ใช้บังคับได้ เมื่อได้ประกาศใช้โดยเปิดเผยแล้วเป็นเวลาสิบห้าวัน
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้
“การประปา” หมายความว่า การประปาที่อยู่ในการบริหารงาน และการควบคุมดูแลของ
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า หรือผู้ที่นายกเทศมนตรี
ตาบลบ้านแม่ข่า มอบหมายให้รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน
“ผู้ใช้น้า” หมายความว่า บุคคลที่ได้ยื่นคาขอใช้น้าประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
“สถานที่ใช้น้า” หมายความว่า สถานที่ ทีก่ ิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าอนุญาต
ให้ใช้น้าประปา ตามเทศบัญญัตินี้
“การงดจ่ายน้าให้ใช้” หมายความว่า การประปางดจัดส่งน้าให้ใช้ หรืองดจาหน่ายน้าให้แก่
ผู้ใช้น้าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ที่ผู้ใช้น้าจะไม่สามารถใช้น้าได้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

-3“มาตรวัดน้า” หมายความว่า เครื่องวัดปริมาณน้าที่แสดงว่าผู้ใช้น้าได้ใช้น้าไปจานวนมากน้อย
เท่าใด
“ที่ตั้งมาตรวัดน้า”หมายความว่า สถานที่ทกี่ ิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า กาหนดที่ตั้ง
มาตรวัดน้าและเครื่องกั้นน้า
“ประตูน้า” หมายความว่า เครื่องเปิด-ปิดน้าที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าหรือหลังมาตรวัดน้า
“อุปกรณ์ประปา” หมายความว่า ท่อส่งน้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการส่งน้าให้ผู้ใช้น้า
“ท่อเมนจ่ายน้า” หมายความว่า ท่อเมนจ่ายน้าของกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ที่วางผ่านทางสาธารณะหรือสถานที่ใดๆ เพื่อการส่งน้าประปาไปถึงผู้ใช้น้า
“ท่อภายนอก” หมายความว่า ท่อและอุปกรณ์ประปาที่ต่อจากท่อเมนจ่ายน้าของกิจการ
ประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ออกไปเชื่อมกับมาตรวัดน้า
“ท่อภายใน” หมายความว่า ท่อและอุปกรณ์ประปา ที่ต่อจากมาตรวัดน้าเข้าสู่ภายในบริเวณ
สถานที่ใช้น้าของผู้ใช้น้า
“บ้านเช่า” หมายความว่า สถานที่ใช้น้าที่ผู้เช่าพักอาศัยหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นโดยเสียเงิน
หรือผลประโยชน์ให้ผู้ให้เช่าเป็นคราวๆ
“พนักงานการประปา” หมายความว่า บุคคลซึ่งนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้
หมวดที่ 2
การขอใช้น้าประปา
ข้อ 6 ผู้ที่ประสงค์จะขอใช้น้าประปาต้องอยู่ในเขตบริการน้าประปาของกิจการประปาเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า และต้องยื่นคาร้องขออนุญาตใช้น้าต่อพนักงานกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ณ
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุมัติและเพิกถอนการใช้น้าภายใต้เทศบัญญัตินี้ โดย
ผู้ประสงค์จะขอใช้น้าของการประปา จะต้องยื่นแบบคาขอใช้น้าประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าที่ กาหนด โดย
ยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ จานวน ๑ ฉบับ
(3) สาเนาโฉนดที่ดิน จานวน 1 ฉบับ
(4) ถ้าผู้ขอใช้น้าประปาเป็นนิติบุคคล จะต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล
ตามกฎหมายมาแสดงต่อพนักงานการประปา
ข้อ 7 เมื่อได้รับแบบคาขอใช้น้าประปา เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า แล้ว กิจการประปาเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่าจะออกสารวจสถานที่ พร้อมแจ้งค่าใช้จ่าย อันได้แก่ ค่ามาตรวัดน้ารวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
ติดตั้งมาตรวัดน้า ขนาด Ø ½ นิ้วรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นจานวนเงิน1,700.00บาท(หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
การชาระค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้า เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้
น้าประปา ข้อ ๑ อัตราค่าธรรมเนียมการขอติดตังมาตรวัดน้า แนบท้ายเทศบัญญัตินี

-4ข้อ 8 ผู้ประสงค์จะขอใช้น้าประปาจะได้รับอนุญาต เป็นผู้ใช้น้าของกิจการประปาเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(1) ติดตั้งท่อภายในให้เสร็จเรียบร้อยก่อนยื่นแบบคาขอใช้น้าประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
(2) ชาระค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗ ซึง่ กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าได้แจ้งให้ทราบ และได้
ลงนามในแบบคาขอใช้น้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 9 การโอนสิทธิการใช้น้าประปาให้กับบุคคลอื่น ผู้โอนและผู้รับโอนต้องยื่นแบบคาขอเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า และต้องอยู่ในโฉนดที่ดินหรือบริเวณเดียวกัน
ข้อ ๑0 สถานที่ใช้น้าใด ได้มีการแจ้งยกเลิกการใช้น้าแล้วนั้น ถ้าประสงค์จะขอใช้น้าประปา
ใหม่ ต้องยื่นแบบคาขอใช้น้าประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า (การอนุญาตเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 6)
ข้อ ๑1 ผู้ใช้น้ารายใดจะยกเลิกการใช้น้าประปา หรือมีการย้ายที่อยู่ ผู้ใช้น้าประปามีหน้าที่ต้อง
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ณ สานักงานเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันหากผู้ใช้น้าละเลยไม่ดาเนินการดังกล่าว ผู้ใช้น้าต้องผูกพันในหนี้ค่าน้าประปา
ค้างจ่าย รวมทั้งรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ในอนาคตด้วย
ข้อ ๑2 ผู้ใช้น้ารายใดถูกงดจ่ายน้า เพราะไม่ชาระหนี้ที่ค้างชาระหรือกรณีอื่นใด ต่อมา
ได้ยื่นคาขอใช้น้าประปาอีก ต้องชาระหนี้ที่ค้างและหนี้อื่นๆ(ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจาก
ถูกงดจ่ายน้า หากเกินระยะเวลาที่กาหนด จะต้องยื่นแบบคาขอใช้น้าประปาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ กิจการ
ประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า (การอนุญาตเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 6)
ข้อ ๑3 ห้ามผู้ใดสูบน้าประปาโดยตรงจากเส้นท่อของกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
หรือท่อภายในสถานที่ของผู้ใช้น้า หากผู้ใช้น้าประปารายใดประสงค์สูบน้าประปา ส่งใช้บนอาคารสูงหรือสถานที่
อื่นใด ต้องจัดทาบ่อพักน้าอีกต่อหนึ่งและแจ้งพนักงานการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าทราบ หากผู้ใดฝ่าฝืน
และเกิดความเสียหายกับกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า การประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่ามีสิทธิงด
จ่ายน้าให้ใช้และมีสิทธิดาเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อ ๑4 ผู้ใช้น้ารายใดสงสัยว่ามาตรวัดน้าอาจวัดปริมาณน้าคลาดเคลื่อน หรือพนักงานกิจการ
ประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า บันทึกการใช้น้าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง สามารถยื่นคาร้องขอตรวจสอบ
ได้โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ณ สานักงานเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
เมื่อตรวจสอบแล้วหากปรากฏว่าคลาดเคลื่อนจริง กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จะคานวณให้ตามที่
ใช้จริง หรือจะคิดคานวณปริมาณน้าที่ใช้ไป (ตามข้อ ๑7)
ข้อ ๑5 กรณีมาตรวัดน้าชารุดหรือสูญหายเนื่องจากการกระทาของผู้ใช้น้า กิจการประปา
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จะแจ้งให้ผู้ใช้น้ามาชาระค่ามาตรวัดน้า ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง ตามอัตราที่แนบท้าย
เทศบัญญัตินี้ หากไม่ดาเนินการ กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จะงดจ่ายน้าทันทีและมีสิทธิดาเนินคดี
ตามกฎหมาย

-5ข้อ ๑6 กรณีบ้านเช่าเมื่อผู้เช่าย้ายออกไปหรือว่างลงด้วยประการใดก็ดี กิจการประปาเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า จะเรียกเก็บค่าน้าประปาจากผู้ใช้น้าประปา กับกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า หรือ
เจ้าของ บ้านเช่า หากบุคคลดังกล่าวเพิกเฉยหรือปฏิเสธความรับผิดชอบ กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
มีสิทธิงดจ่ายน้าให้ใช้และมีสิทธิดาเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อ ๑7 ในกรณีที่มาตรวัดน้าชารุดหรือมีสาเหตุอื่นใด ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทาของผู้หนึ่ง
ผู้ใด ทาให้ไม่ทราบปริมาณน้าประปาที่ใช้ กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จะคิดคานวณน้าประปาที่ใช้
ในเดือนที่มาตรวัดน้าเดินเป็นปกติ เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ เดือน เพื่อเก็บค่าใช้น้าประปาของผู้ใช้น้าในเดือนที่มาตร
วัดน้าใช้การไม่ได้หรือชารุด ถ้ามาตรวัดน้าใช้การไม่ได้ในเดือนแรกที่มีการใช้น้าประปา กิจการประปาเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า จะคานวณการใช้น้าประปาตามจานวนที่ได้ใช้ในภายหลัง เมื่อได้เปลี่ยนหรือแก้ไขมาตรวัดน้า
จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ข้อ 18 ห้ามมิให้นาน้าประปา ของกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าเพื่อการผลิตและ
จาหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
กรณีผู้ขอใช้น้าประปาประสงค์จะขอใช้น้าเพื่อการพาณิชย์จะต้องยื่นแบบคาขอใช้น้าตามแบบที่
กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่ากาหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า
คาวินิจฉัยของนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า ให้ถือเป็นที่สุด
หมวดที่ 3
การติดตั้งระบบประปาและการดูแลรักษาระบบประปา
ข้อ 19 น้าประปาที่จะส่งให้ใช้นั้นจะต้องติดตั้งมาตรวัดน้า โดยกิจการประปาเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า จะเป็นผู้ดาเนินการและผู้ใช้น้าจะต้องออกค่าใช้จ่ายตามที่ กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
กาหนด ทั้งนีก้ ิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จะดาเนินการติดตั้งมาตรวัดน้าได้ เมื่อผู้ใช้น้าประปานาเงิน
มาชาระค่ามาตรวัดน้าและค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๒0 การติดตั้งท่อภายนอกเพื่อเชื่อมต่อกับท่อเมนจ่ายน้าประปา การติดตั้งมาตรวัดน้าใหม่
เครื่องกั้นน้า กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จะเป็นผู้ติดตั้งให้เท่านั้น โดยกิจการประปาเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า อาจสนับสนุนท่อภายนอกในระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้าตามระยะห่างไม่เกิน ๒ เมตรเท่านั้น หาก
สถานที่ใช้น้าตั้งอยู่ระยะห่างเกินกว่าที่กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่ากาหนด ผู้ขอใช้น้าประปาจะต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายเอง โดยได้รับการยกเว้นค่าติดตั้งจากกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ผู้ขอใช้น้าประปาต้องซื้อมาตรวัดน้าของกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าเท่านั้น กรณี
กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ไม่มีมาตรวัดน้าผู้ขอใช้น้าประปาอาจซื้อเองได้ตามขนาดที่กิจการประปา
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่ากาหนด โดยกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าจะอนุญาตให้จัดซื้อเองเป็นกรณีไป
โดยกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จะตรวจสอบมาตรฐานของมาตรวัดน้าก่อนการติดตั้ง เมื่อติดตั้ง
แล้วเสร็จ จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า และผู้ใช้น้าประปาจะต้องชาระเงิน
ค่าจ าหน่ ายน้ าจากมาตรวัดน้ าและค่ารั ก ษามาตรวัดน้าเป็นประจ าทุกเดื อน ตามอัตราที่กาหนดแนบท้า ย
เทศบัญญัตินี้

-6ข้อ ๒1 ถ้าท่อภายนอกเกิดชารุดขึ้น หรือผู้ใช้น้าประปาพบเห็นว่าผู้อื่นผู้ใดทาให้เกิด
ความเสียหาย แม้จะอยู่ภายนอกสถานที่ใช้น้าก็ตาม ถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้าประปาต้องรีบแจ้งให้ กิจการ
ประปาทราบเพื่อจะได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อย
ข้อ ๒2 ผู้ใช้น้าประปาจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษามาตรวัดน้า ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถ้าเกิด
การชารุดเสียหาย ผู้ใช้น้าต้องแจ้งกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าทราบโดยเร็ว ถ้ามาตรวัดน้าได้รับความ
เสียหายอันเกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การอุดตัน หรือเกิดสนิม จนไม่สามารถวัดปริมาณการใช้
น้าประปาได้ หรือเกิดจากเพลิงไหม้ การประปาจะพิจารณาตามควรแก่กรณี ยกเว้นกรณีความเสียหายอันเกิด
จากผู้ใช้น้าประปา ผู้ใช้น้าประปาจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ข้อ ๒3 กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จะส่งน้าประปาให้ใช้เมื่อพนักงานกิจการ
ประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ได้ตรวจสอบแล้วว่าท่อภายใน ท่อภายนอกและอุปกรณ์ประปา อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน
ข้อ ๒4 กรณีที่กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เห็นสมควรต้องย้ายประตูเปิด -ปิดน้า
ประปา และมาตรวัดน้าเพื่อประโยชน์ของกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ผู้ขอใช้น้าต้องอนุญาตและ
อานวยความสะดวกให้พนักงานกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าดาเนินการ
ข้อ ๒5 เมื่อพนักงานกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ติดตั้งอุปกรณ์การใช้น้าประปา
แล้ว ห้ามผู้ใช้น้าประปาทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ประปา ขนาดมาตรวัดน้าหรือย้ายมาตรวัดน้า ถ้ามี
ความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ใช้น้าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ข้อ ๒6 ให้พนักงานกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า มีอานาจเข้าไปตรวจสอบระบบประปาภายในอาคาร เมื่อสงสัยว่ามีการใช้
น้าประปาโดยทุจริตหรือการกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดความเสียหายแก่กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ผู้ใช้น้าต้องอานวยความสะดวกในการเข้าไปตรวจสอบระบบประปาภายในอาคาร
ข้อ 27 ในกรณีที่ผู้ขอใช้น้าประปา ซื้อมาตรวัดน้าจากกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
หรือจัดหามาเอง หากเกิดการชารุดเสียหายเป็นไปตามการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การอุดตันหรือเกิด
สนิมจนไม่สามารถวัดการใช้น้าได้หรือเกิดจากเพลิงไหม้ การประปาจะนามาตรวัดน้าใหม่เปลี่ยนให้โดยไม่คิด
มูลค่าใดๆ โดยผู้ใช้น้าต้องชาระเงินค่าบารุงรักษามาตรวัดน้าตามอัตราที่กาหนดแนบท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ 28 การดันท่อลอดถนนหรือขุดฝังเพื่อเชื่อมท่อเมน ผู้ขอใช้น้าประปาจะต้องจัดหา
ผู้ดาเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ข้อ 29 การติดตั้งมาตรวัดน้าทุกกรณีกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จะเป็น
ผู้ดาเนินการติดตั้งให้เท่านั้น หากผู้ใช้น้าประปาดาเนินการติดตั้งเองโดยไม่แจ้งกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้าน
แม่ข่าทราบ หากตรวจพบจะดาเนินการถอดมาตรวัดน้าพร้อมตัดระบบประปาทันที
ข้อ ๓0 การติดตั้งมาตรวัดน้าจะต้องอยู่บริเวณส่วนหน้าอาคาร เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้อ่านเลข
มาตรวัดน้าได้สะดวก ทั้งนี้เพื่อการตรวจสอบแก้ไขและบารุงรักษามาตรวัดน้า

-7ข้อ ๓1 กรณีเกิดความชารุดเสียหายต่อทรัพย์สินของกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ซึ่งเกิดจากกระทาของบุคคลหนึ่งบุคคลใด บุคคลนั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามจานวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ทีก่ ิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าได้ใช้จ่ายไป เพื่อการแก้ไขความเสียหายนั้น
หมวดที่ 4
รายได้ของการประปา
ข้อ ๓2 ให้พนักงานการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า เป็นผู้จัดเก็บรายได้ของกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า โดยผู้ใช้
น้าประปาต้องชาระค่าน้าประปา ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามจานวนตัวเลขที่แสดงในมาตรวัดน้า
หรือตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบั ญญัตินี้ ซึ่งเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ใช้
น้าประปา ไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๓3 ถ้าปรากฏว่าผู้ใช้น้าประปาไม่ชาระค่าน้าประปา ภายในเวลาหนึ่งเดือน การประปา
จะงดจ่ายน้าประปาและถอดมาตรวัดน้า หากประสงค์จะใช้น้าประปา ผู้ขอใช้น้าจะต้องชาระเงินค่าน้าประปา
ที่ค้างอยู่ จนหมดเสีย ก่อน และชาระค่าธรรมเนียมการติดตั้ง มาตรวัดน้า เป็นจานวนเงิน 250.00 บาท
(สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ข้อ 34 เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้าประปาและ
ค่าใช้จ่ายอื่นตามสภาพเศรษฐกิจ ข้อเท็จจริงของต้นทุนการผลิตและจะประกาศให้ผู้ใช้น้าทราบล่วงหน้า ณ
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า และสถานที่ปิดประกาศของหมู่บ้าน
ข้อ 35 หากมีความจาเป็นต้องงดจ่ายน้าประปา กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการจ่ายน้าประปาในเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้น้าประปา
ทราบล่วงหน้า
หมวดที่ 5
การลดหย่อน
ข้อ 36 สาหรับผู้บริจาคที่ดินในการก่อสร้างระบบประปา ให้ใช้น้าประปาโดยไม่เสียค่าน้า
ประปา เดือนละไม่เกิน 20 ลูกบาศก์เมตร หากมีการใช้น้าประปาเกินกว่านั้นต้องเสียค่าน้าประปาตามอัตรา
ที่กาหนดแนบท้ายเทศบัญญัตินี้ ถ้าประสงค์จะให้ผู้อื่นได้รับสิทธิแทนให้แสดงความประสงค์ต่อ กิจการประปา
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ผู้ได้รับสิทธิแทนมีสิทธิใช้น้าประปาได้เพียงหนึ่งหลังคาเรือน และมีสิทธิเป็นระยะเวลา
ตลอดชีวิตของผู้บริจาคที่ดินในการก่อสร้างระบบประปาเท่านั้น เมื่อผู้บริจาคที่ดินในการก่อสร้างระบบประปา
เสียชีวิตลงสิทธินี้เป็นอันระงับไป
ข้อ 37 โครงการของทางราชการ เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรี ตาบลบ้านแม่ข่า แล้ว กิจการประปาเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า อาจให้ใช้น้าประปาโดยไม่คิดมูลค่า

-8ข้อ 38 ให้วัด , สถานีตารวจชุมชน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน , ศาลาอเนกประสงค์
หมู่บ้าน , ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, ได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายค่าน้าประปาตั้งแต่
1-20 ลูกบาศก์เมตร ถ้าหากมีการใช้น้าเกินอัตราที่กาหนด จะต้องจ่าย ค่าน้าประปาส่วนเกินตามปกติที่กาหนด
แนบท้ายเทศบัญญัตินี้
หมวดที่ 6
บทลงโทษ
ข้อ 39 ผู้ใดย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้า ท่อภายนอกและอุปกรณ์ประปาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
กิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ต้องระวางโทษปรับหนึ่งพันบาท
ข้อ ๔0 ผู้ใดดัดแปลง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงมาตรวัดน้า ทาให้มาตรวัดน้าเสียหายหรือทาให้
มาตรวัดน้ามีการกลับหรือสลับ เปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลข เพื่อให้เสียค่าน้าประปาน้อยลง จะถูกงดจ่ายน้าให้ใช้
ทันที ต้องระวางโทษปรับหนึ่งพันบาท และการประปามีสิทธิดาเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อ ๔1 ผู้ใดทุจริต นาน้าประปาของการประปาไปใช้ โดยไม่ผ่านมาตรวัดน้า หรือต่อท่อ
นอกมาตรวัดน้า จะถูกงดการจ่ายน้าให้ใช้ทันที ต้องระวางโทษปรับหนึ่งพันบาท และการประปามีสิทธิดาเนินคดี
ตามกฎหมาย
ข้อ 42 ผู้ใดนาน้าที่กิจ การประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ผลิต ไปจาหน่ายโดยไม่ได้
รับอนุญาตต้องระวางโทษปรับหนึ่งพันบาท
ข้อ 43 ผู้ใดเมื่อพนักงานกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้าแม่ข่า เรียกให้มาให้ถ้อยคา เพื่อ
ประโยชน์ในกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ไม่มาให้ถ้อยคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องระวางโทษปรับ
หนึ่งพันบาท
ข้อ 44 หากผู้ใช้น้าฝ่าฝืนเทศบัญญัติ คาขอใช้น้าประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า หรือระเบียบ
อื่นใด อันสืบเนื่องกับเทศบัญญัตินี้หรือไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาหรือคาตักเตือน โดยชอบของพนักงานกิจการ
ประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายน้าให้ใช้ได้ทันที
ข้อ 45 ผู้ใดขัดขวางพนักงานกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม
เทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับหนึ่งพันบาท
ข้อ 46 ห้ามให้ผู้ใช้น้าประปา เชื่อมต่อท่อประปากับท่อกับปั๊มน้า หรือบ่อน้า(เดิม) ที่อยู่
ภายในบ้าน หากน้ารั่วไหลผู้ใช้น้าประปาจะต้องชาระค่าน้าประปาตามจริง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 47 ถ้าท่อภายในบ้านของผู้ใช้น้าประปาแตกเสียหาย ผู้ใช้น้าประปาจะต้องชาระ
ค่าน้าประปาทีเ่ สียไปตามจริง

-9หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 48 ให้บุคลากรกองช่างและกองคลัง เป็นพนักงานการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕65
(นายพิภพ จันทรา)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า

เห็นชอบ
(ลงนาม)

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้น้าประปา ของกิจการประปาเทศบาลต้าบลบ้านแม่ข่า
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลบ้านแม่ข่า
เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕65
.....................................................
ข้อ ๑ อัตราค่าธรรมเนียมการขอติดตังมาตรวัดน้า
1.1. มาตรวัดน้า ขนาด Ø ½ นิ้ว
- รายได้จากการจาหน่ายสินค้า จานวนเงิน
1,250.00 บาท
- รายได้ผลประโยชน์อื่น ๆ
จานวนเงิน
250.00 บาท
- เงินรับฝาก-ค่าประกันการใช้น้า จานวนเงิน
200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,700.00 บาท
ข้อ 2 อัตราค่าบารุงรักษามาตรวัดน้า
1.1. มาตรวัดน้า ขนาด Ø ½ นิ้ว
จานวนเงิน
15.00 บาท/เดือน
1.2. มาตรวัดน้า ขนาด Ø ¾ นิ้ว
จานวนเงิน
20.00 บาท/เดือน
1.3. มาตรวัดน้า ขนาด Ø 2 นิ้ว
จานวนเงิน
100.00 บาท/เดือน
ข้อ 3 อัตราค่าน้าประปาคิดตามขนาดของมาตรวัดน้าที่ติดตั้ง ดังนี้
ระยะชั้นการใช้น้า มาตรวัดน้าขนาด Ø ½ นิ้ว มาตรวัดน้าขนาด Ø ¾ นิ้ว
ลบ.ม./เดือน
อัตราต่อหน่วย(บาท)
อัตราต่อหน่วย(บาท)
1-20
4.00
5.00
21-40
4.50
5.50
41-60
5.00
6.00
61-80
5.50
6.50
81-100
6.00
7.00
101-120
6.50
7.50
121-140
7.00
8.00
141-160
7.50
8.50
161-180
8.00
9.00
181-200
8.50
9.50
201-220
9.00
10.00
221-240
9.50
10.50
241-260
10.00
11.00
261-280
10.50
11.50
281-300
11.00
12.00
301-320
11.50
12.50
321-340
12.00
13.00
341-360
12.50
13.50
361-380
13.00
14.00
381-400
13.50
14.50

มาตรวัดน้าขนาดØ1นิ้ว
อัตราต่อหน่วย(บาท)
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50

มาตรวัดน้าขนาดØ2นิ้ว
อัตราต่อหน่วย(บาท)
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50

*หมายเหตุ*ระยะชั้นการใช้น้า ลบ.ม./1 ช่วงชั้น อัตราชั้นละ 20 ลบ.ม.เพิ่มขึ้น ลบ.ม. ละ 0.50 บาท สาหรับมาตรวัดน้า ขนาด Ø ½”, Ø ¾”, Ø 1”

เอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติ
เรื่อง การดาเนินการกิจการประปาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า พ.ศ. 2565
บัญชีการใช้น้าที่ประกอบกิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
เช่น โรงงาน , ซัก อบ รีด , ล้างอัดฉีด , โรงน้าดื่ม , ตู้หยอดเหรียญ ฯลฯ
ประเภทอุตสาหกรรม
ระยะชั้นการใช้น้า
ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200
201-220
221-240
241-260
261-280
281-300

มาตรวัดน้า ขนาด Ø ½ นิ้ว
อัตราต่อหน่วย (บาท)
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
22.00

มาตรวัดน้า ขนาด Ø ¾ นิ้ว
อัตราต่อหน่วย (บาท)
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21
21.50
22
22.50
23

*หมายเหตุ* ระยะชั้นการใช้น้า ลบ.ม./1 ช่วงชั้น อัตราชั้นละ 20 ลบ.ม.เพิ่มขึ้น ลบ.ม. ละ 0.50 บาท
สาหรับมาตรวัดน้า ขนาด Ø ½”, Ø ¾”

