
 

 

- ร่าง – 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู ่

เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปรางหมู่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู่ 
เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปรางหมู่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... 

 
 
 
 
 
 

หลักการ 

  เพื่อให้มีการปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินงานในการบริหารกิจการของ
ประปาของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชนที่เหมาะสม โดยสอดคล้องและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่
ดำเนินการจัดบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการให้มีน้ำสะอาดหรือ
การประปาได้ 
 
 
 
 
 

เหตุผล 

  เทศบาลตำบลปรางหมู่ ได้ใช้บังคับเทศบัญญัติตำบลปรางหมู ่ เรื ่อง การบริหารกิจการประปา
เทศบาลตำบลปรางหมู่ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ทำให้หลักเกณฑ์ในเทศบัญญัติฯ ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเป็นการสมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารกิจการประปาของเทศบาลตำบลปรางหมู่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและเป็นไปโดยปกติสุข จึงจำเป็นต้องตรา      
เทศบัญญัติฯ นี้  
 
 
 
 
 



 
- ร่าง - 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู่ 
เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปรางหมู่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ..... 

 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมเทศบัญญัติตำบลปรางหมู่ เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปาเทศบาลตำบลปรางหมู่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไป    
โดยปกติสุขในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลปรางหมู่  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ (๑) มาตรา ๖๐ (๑) และมาตรา ๖๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ 
และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง การบริหารกิ จการประปา
เทศบาลตำบลปรางหมู่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .....” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลปรางหมู่ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่แล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน “ท่อภายนอก” ของข้อ ๓ ของเทศบัญญัติตำบลปรางหมู่ เรื่อง การบริหาร
กิจการประปาเทศบาลตำบลปรางหมู่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
  “ท่อภายนอก” หมายถึง ท่อที่ต่อจากท่อเมนจ่ายน้ำของการประปาเทศบาลตำบลปรางหมู่ไปเชื่อม
กับประตูน้ำ”  
  ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๕ ของเทศบัญญัติตำบลปรางหมู่ เรื ่อง การบริหารกิจการ
ประปาเทศบาลตำบลปรางหมู่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(๒) เมื่อผู้ขอใช้น้ำยื่นคำขอให้เทศบาลตำบลปรางหมู่ เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการติดตั้งประปา
ตามอัตราท้ายเทศบัญญัติฯ นี้ พร้อมกับออกใบเสร็จรับเงิน” 
  ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๖ ของเทศบัญญัติตำบลปรางหมู่ เรื ่อง การบริหารกิจการ
ประปาเทศบาลตำบลปรางหมู่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(๒) ค่าประกันการใช้น้ำชั่วคราว ให้คิดตามขนาดมาตรวัดน้ำ” 
  ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๑๑ ของเทศบัญญัติตำบลปรางหมู่ เรื่อง การบริหารกิจการประปา
เทศบาลตำบลปรางหมู่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๑ ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำ เมื่อพนักงานเก็บเงินได้มาขอเก็บเงิน และเม่ือชำระแล้วพนักงาน
จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ใช้น้ำไม่สามารถชำระได้ในเมื่อพนักงานขอเรียกเก็บจะต้องนำเงินไป
ชำระ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งใบแจ้งหนี้ไว้ ณ บ้านผู้ใช้น้ำ  
หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว การประปาเทศบาลตำบลปรางหมู่มีสิทธิที่จะงดการส่งน้ำแก่ผู้ใช้น้ำรายนั้นทันที 
และผู้ใช้น้ำยังต้องรับผิดชอบชำระหนี้สินที่ค้างอยู่ทั้งสิ้น” 
 
 



- ๒ - 
 
  ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๒๘ ของเทศบัญญัติตำบลปรางหมู่ เรื่อง การบริหารกิจการประปา
เทศบาลตำบลปรางหมู่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๒๘ กรณีเทศบาลได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ใดที่มีเจตนาขโมยน้ำ ใช้น้ำโดย     
ไม่ผ่านมาตรวัดน้ำ ใช้น้ำก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากการประปา โดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม หากมีหลักฐานแน่ชัด 
จะต้องถูกงดจ่ายน้ำทันที และชดใช้ค่าเสียหาย ๔,๐๐๐. - บาท หากไม่ชดใช้ค่าเสียหายจะต้องถูกดำเนินคดี            
ตามกฎหมายต่อไป”    
  ข้อ ๘ ให ้เพ ิ ่มความต่อไปน ี ้ เป ็น มาตรา ๒๘/๑ แห่งเทศบ ัญญัต ิ เทศบาลตำบลปรางหมู่                  
เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปรางหมู่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... 
  “ข้อ ๒๘/๑ กรณีเกิดความชำรุดเสียหายต่อทรัพย์สินของการประปา ซึ่งเกิดจากการกระทำของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใด บุคคลนั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงที่การประปาได้ใช้จ่าย เพ่ือการ
แก้ไขความเสียหายนั้น โดยคำนึงถึงค่าแรงและค่าอุปกรณ์ในการซ่อมแซม” 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    
 
       (ลงชื่อ) 
           (นายสมพงศ์  ปานเพชร) 
        นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ 
 
 
      เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าน้ำประปาท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู่ 
เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปรางหมู่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... 

 
๑. อัตราค่าธรรมเนียมขอติดตั้งประปา 

รายการติดตั้ง ขนาด อัตราค่าธรรมเนียม 
หมาย
เหตุ 

๑. ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ทุกขนาด ๑๐๐.-  

๒. ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ 
Ø ๑/๒” ๗๕๐.-  
Ø ๑” ๓,๖๐๐.-  

 
๒. อัตราค่าประกันการใช้น้ำ 

มาตรวัดน้ำ อัตราค่าประกัน หมายเหตุ 
ขนาด Ø ๑/๒” ๑๐๐.-  
ขนาด Ø ๑” ๔๐๐.-  

 
๓. อัตราน้ำประปา 

จำนวนหน่วยน้ำ เก็บในอัตราลูกบาศก์เมตร หมายเหตุ 
๑ - ๘๐ ลบ.ม. ๔  
๘๑ ลบ.ม. ขึ้นไป ๕  

 
๔. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา 

รายการ อัตราค่าธรรมเนียม/เดือน หมายเหตุ 
กรณีใช้น้ำประปา 

- ค่าธรรมเนียมบำรุงรักษาดูแลมาตรน้ำ 
๕ 

 

กรณีไม่ใช้น้ำประปา 
- ค่าธรรมเนียมบำรุงรักษาดูแลมาตรน้ำ 

๑๐ 
 

 


