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หลักการ 
   

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้                  
(1)  ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา 
มาตรา 60 เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณี ดังต่อไปนี้                                        
(1)  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาล ที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 
    
 

เหตุผล 
 

เนื่องจากเทศบาลตําบลดอนขม้ิน ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตําบลดอนขม้ิน 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลดอนขมิ้นเป็นเทศบาลตําบล                
ดอนขมิ้น ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552 โดยประกาศดังกล่าวกําหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติ
เรื่องนั้นขึ้นใหม่  

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินกิจการประปาของเทศบาลตําบลดอนขม้ินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นและเพ่ือให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการน้ําประปา  ตลอดจน
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติของผู้ใช้น้ําประปา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถนํารายได้มาบริหาร
กิจการประปา ของเทศบาลตําบลดอนขม้ิน เพ่ือสามารถจัดการผลิตน้ําสะอาดสําหรับประชาชนได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่า งเพียงพอ จึงมีความจําเป็นต้อง เสนอ            
ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลดอนขมิ้น เรื่อง การ ดําเนินกิจการประปาเทศบาลตําบลดอนขมิ้น พ.ศ. 2561 
ต่อสภาเทศบาลตําบลดอนขม้ินให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติเพ่ือบังคับใช้ต่อไป 
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 51 (1) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 
2496  เทศบาลตําบลดอนขมิ้น จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลดอนขมิ้น  เรื่อง  การดําเนินกิจการ
ประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน พ.ศ. 2561 
  ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบล ดอนขมิ้น  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลดอนขมิ้นแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ  3  บรรดาข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วหรือซึ่งขัดแย้ง
กับเทศบัญญัตนิี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ  4  ในเทศบัญญัตินี้ 
   “การประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน ” หมายถึง เทศบาลตําบลดอนขม้ิน รวมทั้ง
นายกเทศมนตรีตําบลดอนขมิ้น เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับงานประปา หรือตัวแทน หรือบุค คลใดที่ได้รับมอบอํานาจ
จากนายกเทศมนตรีตําบลดอนขมิ้น 
   “ผู้ขอใช้น้ํา” หมายถึงบุคคลที่ได้ทําคําร้อง ขอรับใช้น้ําประปายื่นไว้ต่อการประปา
เทศบาลตําบลดอนขม้ิน และยังมิได้ทําสัญญาการใช้น้ําประปาให้ไว้กับการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน 
   “การงดจ่ายน้ํา ” หมายถึง การที่การประปาเท ศบาลตําบลดอนขมิ้น  งดจัดส่งและ
จําหน่ายน้ําให้แก่ผู้ใช้น้ํา จะเป็นด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตามท่ีผู้ใช้น้ําจะไม่ได้รับน้ําใช้จนกว่าจะได้ทําการขอใช้
น้ําใหม ่
   “มาตรวัดน้ํา” หมายถึง เครื่องวัดปริมาณน้ําที่ได้ใช้ หรือสิ้นเปลืองไป 
   “เครื่องก้ันน้ํา” หมายถึง ประตูน้ําที่ติดตั้ งอยู่หน้ามาตรวัดน้ําซึ่งมีไว้สําหรับปิดและ
เปิดน้ําก่อนที่น้ําจะไหลผ่านมาตรวัดน้ําไปยังท่อภายใน 
   “ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ํา ” หมายถึง สถานที่ที่การประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน 
กําหนดที่ตั้งมาตรวัดน้ําและเครื่องกั้นน้ํา 
   “อุปกรณ”์ หมายถึง สิ่งของที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการจั ดส่งและระบายน้ําให้แก่ผู้ใช้
นอกจากท่อ ท่อภายใน ท่อภายนอก 
   “ท่อภายใน” หมายถึง ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ําเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ําหรือ
อาคารของผู้ใช้น้ํา 
   “ท่อภายนอก” หมายถึง ท่อที่ต่อจากท่อจ่ายน้ําของการประปาเทศบาลตําบลดอน
ขม้ินไปเชื่อมกับมาตรวัดน้ํา 
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   “ค่าบริการอุปกรณ์รายเดือน ” หมายถึง ค่าบริการในการบํารุงรักษา ซ่อม หรือ
เปลี่ยนมาตรวัดน้ํา อุปกรณ์และท่อภายนอก 
 

ส่วนที่ 1 
การขอรับใช้น้ า 

 
 

  ข้อ  5  ผู้ขอใช้น้ําจะต้องยื่นคําขอใช้น้ําตามแบบคําขอที่เทศบาลกําหนด ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลดอนขม้ิน พร้อมนําหลักฐานดังนี้ 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร ประจําตัวข้าราชการ หรือ
องค์กรของรัฐของผู้ใช้น้ําหรือผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนยื่นคําขอแทน) 

2) สําเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปาพร้อมสําเนาฉบับที่มีชื่อผู้ขอติดตั้งเป็น
เจ้าของบ้านในกรณีท่ีผู้ขอใช้น้ําเป็นผู้อาศัยในบ้ านหรือบ้านเช่าต้องให้เจ้าบ้านทําใบมอบอํานาจให้เทศบาลใช้
เป็นหลักฐาน 

3) กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจบ้านพักของทางราชการ
และรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานกงสุล วัด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ที่ได้จดทะเบียนมี
ใบอนุญาตแล้วต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ  องค์การหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคําขอ
ติดตั้งประปา และเป็นคู่สัญญาใช้น้ําประปากับเทศบาล 

4) กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชน จํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนาคารพาณิชย์ โรงเรียนเอกชน และนิติบุคคลอื่น ๆ ให้ผู้จัดการหรือเ จ้าของผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคําขอติดตั้งประปาและคู่สัญญาใช้น้ําประปากับเทศบาล  
 ในการดําเนินการข้างต้น หากเจ้าของบ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ จัดการหรือ
เจ้าของบริษัท ห้าง ร้าน ฯลฯ ไม่สามารถจะยื่นคําขอและหรือเป็นคู่สัญญาใช้น้ําประปาด้วยตนเอง ให้ทํา
หนังสือมอบอํานาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดทําการแทนก็ได้ 

  ข้อ 6  ผู้ขอรับใช้น้ําสามารถขอรับใช้น้ําจากการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน สามารถ
ติดตั้งมาตรวัดน้ําได้ 2 เครื่องต่อ 1 หลังคาเรือน 

  ข้อ 7  ผู้ขอรับใช้น้ํา จากการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน จะต้องอํานวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ประป าเทศบาลตําบลดอนขม้ินในการตรวจ สํารวจท่อ อุปกรณ์ภายในอาคารและจัดดําเนินการ           
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการวางท่อ เพื่อจัดส่งและจําหน่ายน้ําให้แก่ผู้รับใช้น้ําได้ทุกเวลา ถึงแม้จะเป็นยามค่ําคืน เมื่อ
ปรากฏเหตุผลอันสมควร 

  ข้อ 8  การประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน มีสิทธิ์ที่จะไ ม่รับทําการส่งและจําหน่ายน้ําให้แก่  
ผู้ขอรับใช้น้ํา เมื่อมีเหตุผลอันสมควร หรือเม่ือผู้ขอรับใช้น้ําไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ หรือคําแนะนํา
ของการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน  
  ข้อ 9  เมื่อการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน ตกลงให้ผู้ขอรับใช้น้ํา เป็นผู้ใช้น้ําได้แล้ว  
ผู้ใช้น้ําต้องยกกรรมสิทธิ์ในมาตรวัดน้ํา ท่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต่อหรือติดตั้งอยู่ในตรอก ซอย ถนน หรือทาง
สาธารณะให้เป็นของการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน 
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ส่วนที่ 2 
การจัดส่งและจ าหน่ายน้ า 

 

  ข้อ 10 ในการต่อท่อน้ําประปา จากท่อส่งน้ําของการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ินจนถึ ง
มาตรวัดน้ําและต่อท่อภายในอาคาร ผู้ขอใช้น้ําประปาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยมาตรวัดน้ําที่จะนําไป
ติดตั้งนั้น ผู้ขอใช้น้ํามีหน้าที่ต้องซื้อจากการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน และท่อที่ต่อจากท่อส่งน้ําของการ
ประปาจนถึงมาตรวัดน้ําที่ติดตั้งใหม่เป็นสมบัติของการประปาเทศบาลตําบลดอนขมิ้น 

  ข้อ 11 ในการติดตั้งมาตรวัดน้ํา การประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน จะเป็นผู้ดําเนินการ
ติดตั้งให้จากท่อส่งน้ําของเทศบาลตําบลดอนขม้ินจนถึงมาตรวัดน้ํา และจะกําหนดขนาดท่อน้ําประปาทั้งหมด
ในการติดตั้ง มาตรวัดน้ําต้องติดตั้งบริเวณท่ีสามารถมองเห็นได้ง่ายและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก 

  ข้อ 12 บรรดาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการประปา และการส่งน้ําประปาที่ใช้
ภายในถนนหรือภายใต้พ้ืนดินหรือท่ีอ่ืนใดจากท่อส่งน้ําประปาถึงมาตรวัดน้ํา ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของการ
ประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน หรือผู้ใช้น้ําประปา หรือบุคคลอ่ืนใด ให้ตก เป็นสมบัติของการประปาเทศบาล
ตําบลดอนขม้ินส่วนท่อและอุปกรณ์ภายในอาคารย่อมตกเป็นสมบัติของผู้ใช้น้ําประปา 

  ข้อ 13 ถ้าท่อน้ําและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการประปาที่วางไว้ถนนหรือภายใต้หรือ
ภายใต้พ้ืนดินที่อื่นใดภายนอกอาคารตลอดจนมาตรวัดน้ําเกิดสูญหายหรือชํารุดเสียหาย  การประปาเทศบาล
ตําบลดอนขม้ินจะทําการซ่อมแซมให้คงมีสภาพที่ดีเสมอ และถ้ามาตรวัดน้ําชํารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือไม่
สามารถซ่อมแซมได้ให้ผู้ใช้น้ําประปาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและเปลี่ยนมาตรวัดน้ําใหม่ 

  ข้อ 14 ผู้ใช้น้ําต้องรับผิดชอบ ดูแล รักษาตราผนึกที่มาตร วัดน้ํา และข้อต่อรวมทั้งลวดที่ใช้
ร้อยตราให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หากชํารุด หรือถูกทําลายไป หรือลวดที่ใช้ร้อยตราผนึกขาดไปไม่ว่าจะด้วย
เหตุใดก็ตาม ผู้ใช้น้ําต้องแจ้งการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ินทราบ 

  ข้อ 15 ผู้ใช้น้ํายินยอมให้คิดราคาน้ําประปาตามราคาที่การประปาเทศบาลตําบ ลดอนขม้ิน
กําหนด 

  ข้อ 16 การประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ินจะทําการจดปริมาณน้ําที่ใช้ตามท่ีปรากฏตัวเลข
ในมาตรวัดน้ํา เพื่อนําไปคํานวณราคาค่าน้ําที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ําที่กําหนดไว้ในข้อ 15 
  เมื่อการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน ได้ติดตั้งมาตรวัดน้ําให้ผู้ใช้น้ําหรือเปลี่ยนมาตรวั ดน้ํา
ใหม่หรือไปทําการจดตัวเลขในมาตรวัดน้ํา ผู้ใช้น้ํามีสิทธิตรวจสอบตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดน้ําทุกคราวไป 
หากมีข้อสงสัยผู้ใช้น้ําต้องทักท้วง หรือแจ้งให้การประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ินทราบภายในกําหนด 15 วัน 
นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน หากพ้นกําหนด แล้วให้ถือว่าผู้ใช้น้ํายอมรับว่า
ตัวเลขจากมาตรวัดน้ําที่พนักงานได้จดและแจ้งให้ทราบนั้นถูกต้อง 
  ถ้าผู้ใช้น้ําสงสัยว่ามาตรวัดน้ําคลาดเคลื่อนจะขอให้การประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ินทําการ
ตรวจสอบก็ได้ โดยยื่นความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษรหากปรากฏว่ามีการคลาดเคลื่อนจริง การประ ปา
เทศบาลตําบลดอนขม้ินจะคํานวณปริมาณน้ําที่ใช้หรือสูญเสียไป ตามข้อ 17 ถ้าปรากฏว่ามาตรวัดน้ํา                  
ไม่คลาดเคลื่อนผู้ใช้น้ําต้องชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ตามที่การประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ินกําหนดไว้
ตามบัญชีหมายเลข 2 หรือบัญชีหมายเลข 3 แล้วแต่กรณี ที่แนบท้ายเทศบัญญัตินี ้
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ข้อ 17  ในกรณีมาตรวัดน้ํา ชํารุด เสียหาย หรือมีเหตุอ่ืนไม่สามารถทําให้ทราบจํานวนน้ํา  
ใช้หรือสูญเสียไปตามความเป็นจริงได้ ผู้ใช้น้ําต้องยินยอมให้คิดคํานวณน้ําตามวิธีการที่การประปาเทศบาล
ตําบลดอนขม้ินกําหนด โดยให้คิดถัวเฉลี่ยนับจากเดือนก่อนชํารุด ย้อนหลังไปสามเดือน (เดือนที่ชํารุดไม่นํามา
คิด) ได้หน่วยค่าน้ําเท่าใดให้นํามาหารด้วยสาม จะเป็นจํานวนหน่วยน้ําถัวเฉลี่ยที่นํามาคิดค่าน้ําในเดือนที่มาตร
วัดน้ําชํารุดและเดือนต่อ ๆ ไป 
 

ส่วนที่ 3 
การช าระค่าน้ า ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอ่ืน  

 

  ข้อ  18 ผู้ขอรับใช้น้ําต้องชําระค่าธ รรมเนียมต่าง ๆ ในการติดตั้งและเงินประกันการใช้น้ํา    
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   18.1 เงินประกันการใช้น้ํา (คํานวณตามบัญชีเงินประกันฯแนบท้ายเทศบัญญัติ) 
   18.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์ (คํานวณ ตามบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา) 
                    การประปาสงวนสิทธิในการพิจารณาจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมและความ
จําเป็น 

  ข้อ 19 อัตราค่าบริการให้ใช้น้ําประปา ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 2 หรือบัญชีหมายเลข 
3 แล้วแต่กรณี ทีแ่นบท้ายเทศบัญญัตินี้ 

  ข้อ 20  ผู้ใช้น้ําจะต้องชําระเงินค่าน้ําปร ะปา เมื่อ ได้รับแจ้งหนี้ค่าน้ําประปาจากเ ทศบาล
ตําบลดอนขม้ิน ถ้าผู้ใช้บริการน้ําไม่จ่ายเงินค่าน้ําประปาหลังจากที่ได้รับใบแจ้ง หนี้แล้ว ภายใน 7 วัน                    
การประปา ของเทศบาลตําบลดอนขม้ิน จะทําการงดจ่ายน้ําให้แก่ผู้ใช้น้ําภายในอาคารนั้น จนกว่าจะได้รับ           
ชําระหนี้ค่าน้ําประปาพร้อมเงินค่าบริการต่อ มาตรวัดน้ํา  จํานวน 100 บาท  และถ้าค้างชําระนานเกิน            
6 เดือน เทศบาลตําบลดอนขม้ิน จะดําเนินการถอดมาตรวัดน้ําของผู้ใช้น้ํา  หากผู้ใช้น้ําต้องการจะ ติดต้ัง               
มาตรวัดน้ําป ระปาเข้าบ้านหลังดังกล่าวใหม่ จะต้องชําระเ งินในส่วนที่ค้างชําระ และจะต้องเสียค่าธรรมเนียม             
ในการดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหม่ทั้งหมด ตามข้อ 18 

  ข้อ 21 ผู้ที่มีบ้านเช่าให้ผู้อื่นเช่าเป็นที่อาศัยหรือประกอบกิจการใด ๆ เมื่อผู้เช่าได้ย้ายออก
จากบ้านเช่าดังกล่าวแล้ว แต่ผู้เช่ารายนั้นยังไม่ได้ชํา ระเงินค่าน้ําประปา ผู้เป็นเจ้าของบ้านเช่าต้องเป็นผู้ชําระ
เงินค่าน้ําประปาแทนผู้เช่าทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามจํานวนใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปาของเทศบาลตําบล
ดอนขมิ้น ถ้าเจ้าของบ้านเช่าหลังดังกล่าวไม่ยินยอมจ่ายเงินค่าน้ําประปาทั้งหมดท่ีค้าง ชําระ อยู่                          
เทศบาลตําบลดอนขม้ินจะดําเนินการถอดมาตรวัดน้ําของบ้านเช่าหลังดังกล่าว และเมื่อเจ้าของบ้าน ต้องการ 
จะติดตั้งมาตรวัดน้ําประปาเข้าบ้านหลังดังกล่าวใหม่ จะต้องชําระเงินในส่วนที่ค้างชําระและจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหม่ทั้งหมด ตามข้อ 18 
 
 
 
 
 
 
 
 



-5- 
 

ส่วนที่ 4 
ข้อห้ามและสิ่งอ่ืน ๆ 

 

  ข้อ 22 เมื่อการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน ได้ติดตั้งมาตรวัดน้ําให้กับผู้ใช้น้ําประปาแล้ว 
หากมีการเคลื่อนย้ายมาตรวัดน้ําที่การประปาติดตั้งให้ หรือการกระทําอ่ืนใดที่ทําให้ตัวเลขมาตรวัดน้ําคาด
เคลื่อน ชํารุด เสียหาย ซึ่งไ ม่สามารถอ่านจํานวนน้ําที่ใช้ไปนั้นได้ การประปาเทศบาลตําบลดอนขมิ้นจะคิด
จํานวนน้ําที่ใช้ตามข้อ 17 หากเกิดจากเจตนาของผู้ใช้น้ํา การประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ินจะงดจ่ายน้ํา    
แก่ผู้ใช้น้ําบุคคลนั้นตลอดไปก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารเทศบาลตําบลดอนขมิ้น 

  ข้อ 23 ผู้ที่ขอใช้น้ําประปา นอกเหนือจากการใช้ในอาคาร บ้านเรือน ตึกแถว ให้ผู้ขอใช้น้ํา
รายนั้น ยื่นคําร้องขอใช้น้ําประปา นอกเหนือจากการใช้ในอาคาร บ้านเรือน ตึกแถว ให้ผู้ขอใช้น้ํารายนั้นยื่น   
คําร้องขอใช้น้ําประปาตามแบบที่ เทศบาลตําบลดอนขม้ิน กําหนดและ เทศบาลตําบลดอนขม้ิน จะอนุญาตหรือ  
ไม่อนุญาตตามแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจะเห็นสมควรตามความจําเป็นที่ขอใช้น้ําประปา 

  ข้อ 24 ห้ามมิให้บุคคลใดทําลาย ทําให้เสียหาย ทําให้ไร้ประโยชน์หรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
ท่อและอุปกรณ์เก่ียวกับการประปา ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และถ้ามีการกระทํา
ดังกล่าวในอาคารหรือบ้านเรือน การประปาจะงดจ่ายน้ําประปาตลอดไปก็ได้ตามแต่กรณี 

  ข้อ 25 ห้ามิให้ผู้ใช้น้ําประปาจากการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน ย้ายมาตรวัดน้ําโดย
พลการ ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการติดตั้งมาตรวัดน้ําจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อการประปา
เทศบาลตําบลดอนขม้ิ นอย่างน้อย 5 วัน ก่อนจะดําเนินการย้าย การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมาตรวัดน้ํา               
การประปาเทศบาลตําบล ดอนขมิ้น  จะเป็นผู้ดําเนินการให้ตามที่เห็นสมควร ถ้าผู้ใช้น้ําประปาฝ่าฝืนจะต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และเทศบาลตําบลดอนขม้ินจะพิจารณางดให้บริการก็ได้แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 26 เมื่อผู้ใช้น้ําประปามีความประสงค์จะเลิกใช้ หรือย้ายที่อยู่ หรือโอนให้แก่ผู้อื่น ไม่ว่า
กรณีใดจะต้องแจ้งการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ในเวลาราชการและผู้ใช้
น้ํารายนี้จะต้องชําระเงินค่าน้ําประปาตามหน่วยที่ค้างอยู่ในมาตรวัดน้ําทั้งหมดด้วย 

  ข้อ 27 ผู้ที่เข้ามาอยู่ในอาคารใหม่แทนผู้ใช้น้ํารายเดิม จะต้องแจ้งความจํานงขอใช้น้ําประปา
ต่อการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน ภายใน 3 วัน นับแต่เข้าอยู่ในอาคารนั้น และผู้ที่เข้าไปอยู่ในอาคารใหม่
ต้องรับผิดชอบค่าน้ําประปาท่ียังค้างอยู่ในมาตรวัดน้ําทั้งหม ดตามจํานวนหน่วยที่ทางการประปาเทศบาลตําบล
ดอนขมิ้นเรียกเก็บตามใบเสร็จรับเงินค่าน้ําประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน 

  ข้อ 28 ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ําภายในอาคาร นําน้ําประปาท่ีส่งให้ใช้ไปขายหรือจําหน่ายโดยวิธีการ
ใด ๆ ก็ตามนอกจากได้รับอนุญาตจากผู้บริหารเทศบาลตําบลดอนขมิ้นเป็นลายลักษณ์อักษร 

  ข้อ 29 ผู้ที่ทําการใดที่ทําให้ท่อน้ําประปาภายในอาคารแตกชํารุด และเทศบาลตําบล           
ดอนขมิ้นในทางสาธารณะที่เป็นสมบัติของการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน บุคคลนั้นจะต้องแจ้งให้การ
ประปาทราบโดยรีบด่วน เพ่ือดําเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม แต่ผู้ที่กระทําให้ ท่อประปาชํารุด                 
จะต้องรับผิดชอบเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งค่าน้ําประปาที่รั่วออกจากท่อส่งน้ําของการประปาเทศบาลตําบล
ดอนขมิ้น เทศบาลตําบลดอนขม้ินจะเป็นผู้คํานวณน้ําที่สูญเสียไปเป็นตัวเงิน และผู้ที่ทําให้ท่อน้ําประปาแตก
ต้องเป็นผู้เสียค่าน้ําประปาที่สูญเสียไปทั้งหมดด้วย 
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ข้อ 30 ในกรณีที่ผู้ใช้น้ําประสงค์จะใช้น้ําในทางอ่ืนต่างจากการใช้น้ําปกติและเป็นกรณีที่ไม่ได้
กําหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้ใช้น้ําทําการตกลงกับการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ินถึงวิธีการและหรือ
ประกาศใดอ่ืน ๆ รวมทั้งข้อตกลงเก่ียวกับอัตราค่าน้ําประปาเป็นพิเศษเก่ียวกับกรณีดังกล่าวด้วย 

  ข้อ 31 การประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน ได้ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดส่งน้ําประปาในเวลาหนึ่ง
เวลาใดชั่วคราวก็ได้ โดยจะแจ้งเป็นหนังสือหรือประกาศเสียงตามสายของเทศบาลตําบลดอนขม้ินก่อน                
อย่างน้อย 1 วัน หรือถ้ามีเหตุสุดวิสัยการประปาไม่จําเป็นต้องแจ้งเหตุผลล่วงหน้า เมื่อเห็นเป็นการสมควรหรือ
ถ้าปล่อยไว้นานจะเกิดความเสียหายแก่การประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดส่งน้ําให้
ชั่วคราวหรือตลอดไป 

  ข้อ 32 ถ้าผู้ใช้น้ําภายในอาคารกระทําการฝ่าฝืนเงื่อนไขนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามคําแน ะนํา
ตักเตือน หรือการห้ามปราม โดยความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ของการประปาเทศบาลตํา บลดอนขมิ้น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ทางการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ินจะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดส่งน้ําให้ชั่วคราวหรือตลอดไป 

  ข้อ 33 ห้ามผู้ใช้น้ําใช้เครื่องสูบน้ํา หรือเครื่องมืออ่ืนใดสูบน้ําโด ยตรง จากท่อจ่ายน้ําของการ
ประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน หรือต่อตร งจากท่อภายใน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากการประปาเทศบาลตําบล
ดอนขมิ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้น้ําต้องทําท่ีพักน้ําตามแบบแปลนและแผนผังที่การประปาเทศบาล
ตําบลดอนขม้ินกําหนดให้ 
  ในกรณีที่ผู้ใช้น้ํา ใช้น้ําจากบ่อบา ดาล หรือจากแหล่งจ่ายน้ําอื่น ๆ รวมกับน้ําประปา ผู้ใช้
น้ําประปาจะต้องต่อท่อน้ําบาดาลหรือท่อจากแหล่งจ่ายน้ําอื่น ๆ ไว้ต่างหาก จากท่อจ่ายน้ําประปาและห้ามมิให้
ต่อท่อน้ําบาดาลหรือท่อจากแหล่งจ่ายน้ําอื่นๆ เข้าบรรจบกันร่วมกับท่อภายใน ผู้ใช้น้ําจะใช้น้ําบาดาลหรือจาก
แหล่งจ่า ยน้ําอื่น ๆ ร่วมกับน้ําประปา ได้ต่อเมื่อได้สูบน้ําจ่ายน้ําบาดาลหรือจากแหล่งน้ําอ่ืน ๆ ลงยังที่พักน้ํา 
ตามวรรคแรกแล้ว หากผู้ใช้น้ําฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ การประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ินมีสิทธิงดจ่ายน้ําได้และผู้ใช้น้ํา
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนจากการนี้ด้วย 

  ข้อ 34 เมื่อผู้ใช้น้ําจะทําการติดต่อกับการประปาเทศบาลตําบลดอนขมิ้น ควรนํา
ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่น ๆ มาแสดงต่อการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็วในการดําเนินงานนั้น ๆ ให้กับผู้ใช้น้ํา 

  ข้อ 35 ในกรณีที่การประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน ได้ดําเนินการต ามคําขอรับใช้น้ําหรือ
ถ้อยคําของผู้ขอรับใช้น้ําหรือผู้ใช้น้ําเป็นการถูกต้องแล้วนั้น หากมีการคัดค้านหรือโต้แย้งในเรื่องสิทธิ์ใด ๆ 
เกี่ยวกับการจัดส่งและจําหน่ายให้กับผู้ใช้น้ํา ผู้ขอรับใช้น้ํา หรือผู้ใช้น้ําต้องรับผิดแทนการประปาเทศบาลตําบล
ดอนขมิ้นทุกประการ และถ้าเกิดการเสียหายนั้น การประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ินมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย
ได้อีกด้วย 
  ข้อ 36 การกระทําใด ๆ ที่การประปาเทศบาลตําบลดอนขมิ้นได้ทําตามอํานาจหน้าที่ต่อ
ตัวแทนหรือบริวารของผู้ใช้น้ํา ย่อมมีผลผูกพันต่อผู้ใช้น้ําเสมือนหนึ่งการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ินได้
กระทําต่อผู้ใช้น้ําโดยตรงทุกประการ 

การกระทําใด ๆ ที่ตัวแทนหรือบริวารของผู้ใช้น้ําได้ทําต่อการประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน  
ผู้ใช้น้ําต้องผูกพันรับผิดต่อเทศบาลตําบลดอนขม้ินทุกประการ เสมือนหนึ่งผู้ใช้น้ําได้กระทําด้วยตนเอง 
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  ข้อ 37 ผู้ใช้น้ํากระทําการหรืองดเว้นกระทําการอันเป็นการ ฝ่าฝืนระเบียบเทศบัญญัตินี้
หรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําตักเตือนโดยชอบของเจ้าหน้าที่การประปาเทศบาลตําบลดอนขม้ิน การประปา
เทศบาลตําบลดอนขม้ินทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดจ่ายน้ําและสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการนั้นด้วย 

  ข้อ 38 ให้นายกเทศมนตรีตําบลดอนขมิ้น รั กษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจวางระเบียบ เพ่ือปฏิบัติตามเทศบัญญัติ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

     รุ่งโรจน์  ตันวัฒนวิทย์ 
             (นายรุ่งโรจน์  ตันวัฒนวิทย)์ 

                                      นายกเทศมนตรีตําบลดอนขมิ้น 
 
 
 
 

                     เห็นชอบ 
 
 
(ลงนาม)      กิตตินันท์  อรรถบท                                                
            ( นายกิตตินันท์  อรรถบท) 
   นายอําเภอท่ามะกา  ปฏิบัติราชการแทน 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีหมายเลข 1 
การจัดประเภทผู้ใช้น้ า ของเทศบาลต าบลดอนขม้ิน 

 
ผู้ใช้น้ าประเภทท่ี 1 : ที่อยู่อาศัยและอ่ืน ๆ  

 

1. ที่อยู่อาศัย สถานที่ส าหรับพักอาศัยและไม่ใช่สถานที่ประกอบธุรกิจ 
บ้านพักเอกชน อาคารบ้านพัก เพ่ือการอาศัย บ้า นพักราชการ อาคารบ้านพัก แฟลตของข้าราชการ /

พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาคารแถว หรืออาคารชุดเพื่อการพักอาศัยในกรณีแยกมาตรน้ําแต่ละห้อง ได้แก่ เรือน
แถวไม้และเรือนแถวคอนกรีต ทาวน์เฮ้าส์ แฟลต อพาร์ทเมนท์ หอพัก คอนโดมิเนียม เป็นต้น 

 

2. ศาสนาสถาน และกิจการสาธารณกุศล 
  สถานทีใ่ช้ประกอบศาสนกิจ ทุกศาสนาและกิจการที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไร วัด รวมทั้ง
โบสถ์ สุเหร่า ศาลเจ้า และโรงเจ สํานักสงฆ์ สํานักวิปัสสนา สุสาน ฌาปนสถาน มูลนิธิเพ่ือการกุศล กิจการ   
สาธารณกุศล เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กกําพร้า ศาสนสถานและกิจการสาธารณกุศลอ่ืน ๆ 
 

3. ธุรกิจและการค้า 
ธุรกิจที่ผู้ประกอบการไม่ต้องการจดทะเบียนตามกฎหมายได้แก่ ธุรกิจหรือร้านค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น 

หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ร้านค้าชุมชน  เป็นต้น 
 
 

ผู้ใช้น้ าประเภทท่ี 2 : ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก  
 

1. ส่วนราชการ 
สถานที่สําหรับส่วนราชการอ่ืน ๆ  และนิติบุคคลที่รัฐเป็นเจ้าของ  
 

2. สถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์สาธารณสุข สถานพักฟ้ืน คนชรา สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานพยาบาล 

และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้างต้น 
 

3. สถานศึกษาของรัฐ 
โรงเรียน วิทยาลัย รวมทั้งวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัย สถานศึกษาอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้างต้น 
 

4. ธุรกิจและการค้าขนาดเล็ก 
 กิจการเกี่ยวกับการผลิตน้ําดื่ม 
 ตลาด ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สหกรณ์  
 อุตสาหกรรมในครัวเรือน : ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่นหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ทอผ้า              

ทําเครื่องปั้นดินเผา โรงสีข้าว  
 มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการหากําไร   
 โรงพยาบาลเอกชน คลินิก โพลีคลินิก สถานศึกษาเอกชน ธุรกิจและการค้าอ่ืน ๆ ขนาดเล็ก  
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ผู้ใช้น้ าประเภทท่ี 3 : รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่  
 

1. สถานที่ท าการของรัฐวิสาหกิจ รวมธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 

2. อุตสาหกรรม 
 สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 
 โรงน้ําแข็ง 
 อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
 อุตสาหกรรมผลิตอาหาร เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนม รวมทั้งอาหารสัตว์ 
 อุตสาหกรรมเก่ียวกับไม้ เช่นโรงเลื่อย โรงงานทําเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ  
 อุตสาหกรรมคอนกรีต กระเบื้อง อิฐ  
 อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ไซโล โรงงานแป้งมันสําปะหลัง ฯลฯ  
 อุตสาหกรรมน้ําบรรจุขวด  
 อุตสาหกรรมทําเครื่องดื่ม เช่นน้ําอัดลม น้ําหวาน สุรา เบียร์   
 อุตสาหกรรมห้องเย็น เช่น อาหารแช่แข็ง ฯลฯ  
 อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง เช่นอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ   
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและสิ่งประดิษฐ์ เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า ดอกไม้ประดิษฐ์ ฯลฯ   
 อุตสาหกรรมฟอกหนัง  
 อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งสัตว์ปีกและสัตว์น้ํา ฯลฯ  
 อุตสาหกรรมที่เก่ียวกับการพิมพ์ เช่น โรงพิมพ์ ทําแฟ้มเอกสาร ฯลฯ 
 เขตนิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

3. โรงแรมและสถานเริงรมย์  
โรงแรมของทั้งเอกชนและของรัฐ บังกะโล เกสท์เฮาส์ ที่พักนักท่องเที่ยว สถานบริการเริงรมย์               

อาบอบนวด สถานบริการโรงน้ําชา บาร์ ไนต์คลับ ดิสโกเธค โบว์ลิ่ง  โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สนามมวย 
บ่อนการพนัน โรงบิลเลียด สมาคม สโมสร สระว่ายน้ํา สนามเทนนิส สนามกอล์ฟ สถานบริหารร่างกาย   

4. ธุรกิจและการค้าขนาดใหญ่  
 สถานที่ประกอบธุรกิจ การค้า สํานักงาน บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการต่าง ๆ ที่จดทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (0% 1% 7%) และที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ  

 ภัตตาคาร ตลาด ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สหกรณ์ : จดทําเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น หัตถกรรมพื้นบ้าน ทอผ้า   
 ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกันภัย 

 โรงรับจํานํา และการขายอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 อาคารชุดเพื่อประกอบธุรกิจ ได้แก่สํานักงานให้เช่าเพ่ือประกอบธุรกิจ  

 ธุรกิจและการค้าขนาดใหญ่อื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น อื่น ๆ  
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บัญชีหมายเลข 2 
บัญชีอัตราค่าน้ าประปาและบัญชีอัตราค่าใช้น้ าชั่วคราว 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เรื่อง การด าเนินกิจการประปา พ.ศ. 2561 
 
 
 

บัญชีอัตราค่าน้ าประปา 
 

 

ประเภท 
ค่าน้ า 

อัตราปกติ/ค่าน้ าสุทธิ 

 

อัตราค่าบริการทั่วไป 

ที่อยู่อาศัยและอ่ืน ๆ  4 บาท/หน่วย ตามขนาดมาตรวัดน้ํา 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจขนาดเล็ก 6 บาท/หน่วย ตามขนาดมาตรวัดน้ํา 
อุตสาหกรรม ธุรกิจขนาดใหญ่ 8 บาท/หน่วย ตามขนาดมาตรวัดน้ํา 
 
 
 

 
บัญชีอัตราค่าใช้น้ าชั่วคราว 

 
 

ประเภท 
 

ค่าน้ า 
อัตราปกติ/ค่าน้ าสุทธิ 

 

อัตราค่าบริการทั่วไป 

 
กิจการร้านค้าชุมชน 
ที่อยู่อาศัยและเพ่ือการอ่ืน ๆ  
 
 

 
4 บาท/หน่วย 
8 บาท/หน่วย 

 
ตามขนาดมาตรวัดน้ํา 
ตามขนาดมาตรวัดน้ํา 
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บัญชีหมายเลข 3 
บัญชีอัตราเงินประกันการใช้น้ า 

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เรื่อง การด าเนินกิจการประปา พ.ศ. 2561 
 
  

บัญชีอัตราเงินประกันการใช้น้ าประปาตามขนาดของมาตรวัดน้ า  
 

ขนาดมาตรวัดน้ า 
 

อัตราค่าประกันมาตรวัดน้ า 

  มาตรวัดน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว   ค่าประกันมาตรละ     200  บาท 
  มาตรวัดน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว   ค่าประกันมาตรละ     300  บาท 
  มาตรวัดน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว   ค่าประกันมาตรละ     600  บาท 
  มาตรวัดน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1½ นิ้ว   ค่าประกันมาตรละ   1,500 บาท 
  มาตรวัดน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว   ค่าประกันมาตรละ   2,000 บาท 
 
 

บัญชีอัตราเงินประกันการใช้น้ าประปาตามขนาดของมาตรวัดน้ าชั่วคราว  
 

ขนาดมาตรวัดน้ า 
 

อัตราค่าประกันมาตรวัดน้ า 

  มาตรวัดน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว   ค่าประกันมาตรละ    1,000 บาท 
  มาตรวัดน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว   ค่าประกันมาตรละ    1,500 บาท 
  มาตรวัดน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว   ค่าประกันมาตรละ    2,500 บาท 
  มาตรวัดน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1½ นิ้ว   ค่าประกันมาตรละ    6,000 บาท 
  มาตรวัดน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว   ค่าประกันมาตรละ  10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-5-  
 

บัญชีหมายเลข 4  
บัญชีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา  

แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เรื่อง การด าเนินกิจการประปา พ.ศ. 2561  
  

 

ข้อ    
 

รายการ   
ขนาดมาตรวัดน้ า  

 ½”   ¾”    1”  1½”  2”  
1. ราคามาตรวัดน้ํา  คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ  
2. ในส่วนวางท่อภายใน  คิดค่าท่อ+ค่าอุปกรณ์+วัสดุก่อสร้างแล้วเพ่ิมอีกร้อยละ 10 รวมกับค่าแรงค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
3. ในส่วนวางท่อภายนอก  คิดค่าท่อ+ค่าอุปกรณ์+วัสดุก่อสร้างแล้วเพ่ิมอีกร้อยละ 10 รวมกับค่าแรงค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
4. ค่าดําเนินการ ใช้ FACTOR คูณกับผลรวมของ (ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3) 
5. ค่าสํารวจ คิดในอัตราร้อยละ 2 ของ (ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3) ค่าสํารวจรวมต่ําสุด 50 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100 บาท 

                                              ขนาดท่อที่จะประสาน 
6. ค่าธรรมเนียมประสานท่อ   ½”   ¾”    1”  1½”  2”   3”  4” 
       ราคา (บาท) 50 60 70 80 100 120 150 
  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ผลรวมของค่ามาตรวัดน้ า+ค่าท่อ+ค่าด าเนินการ+ค่าส ารวจ+ค่าธรรมเนียมประสานท่อ 

                                                                                                                                ขนาดมาตรวัดน้ า 
7.  ค่ามัดจํา  ½”   ¾”    1”  1½”  2”  
             ราคา (บาท) 200 400 1,000 1,500 2,500 

หมายเหตุ  (1) ค่ามัดจํายกเว้นไม่เรียกเก็บจากผู้ขอใช้น้ําที่เป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ และหากผู้ขอใช้น้ําไม่มาชําระเงินค่าติดตั้ งให้รับเงินค่ามัดจํา 
     (2) ค่าธรรมเนียมประสานท่อ ให้คิดตามขนาดของท่อเมน/เมนรอง ที่จะประสาน 
     (3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารท้ายเทศบัญญัตินี้    


