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หลักการ 
   

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลชะเมา  ไดมีขอบังคับตําบลเรื่อง การประปาขององคการ
บริหารสวนตําบลชะเมา 2544 จนถึงปจจุบัน ซึ่งบังคับใชมาเปนระยะเวลามากกวา 15 ป ทําใหเนื้อหาสาระไม
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง และยกเลิกขอบัญญัติฉบับเดิมที่ใชมา 
  เพื่อใหการปฏิบัติ เปนไปตามความในมาตรา 51 มาตรา 60 และมาตรา 66 แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา จึง
เสนอ เทศบัญญัติเรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ.2560 ตอสภาเทศบาลตําบลชะเมา 
และผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลวประกาศใชเทศบัญญัติตอไป 
 

เหตุผล 
 

  เพื่อใหมีหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการและอัตราคาบริการ การใชน้ําประปา จึงจําเปนตองตรา
เทศบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขในการขอใชน้ําประปา และขอปฏิบัติในการใชน้ําประปา
เพื่อใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลชะเมา และประชาชนผูใชน้ําถือปฏิบัติ ซึ่งเปนประปาหลักของตําบลชะเมา  
โดยเทศบาลตําบลชะเมาบริหารจัดการเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา 
เรื่อง  การบริหารกิจการประปาเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ.2560 

-------------------------------------- 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 51 มาตรา 60 และมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  เทศบาลตําบลชะเมา โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตําบลชะเมา และผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตําบล 
ชะเมา พ.ศ.2560” 
  ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลชะเมา นับแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศไว
โดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลชะเมาแลว เจ็ดวัน 
  ขอ 3 ใหบรรดา ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยง ใหยกเลิกและให
ใชเทศบัญญัตินี้แทน 
 

หมวด 1 
การขอใชน้ําประปา 

 
  ขอ 4 การขอใชน้ําประปา ผูขอจะตองทําคํารองตามแบบพิมพที่กําหนดไวยื่นตอการประปา
เทศบาลตําบลชะเมา พรอมเอกสารดังตอไปนี้ 
  (1) สําเนาทะเบียนบานพรอมภาพถายเอกสาร จํานวนหนึ่งฉบับ 
  (2) บัตรประจําตัวหรือบัตรประจําตัวประชาชน พรอมภาพถายเอกสาร จํานวนหนึ่งฉบับ 
  (3) บานเชา จะตองนําหนังสือยินยอมของเจาบานมายื่นพรอมคํารอง 
  (4) หากวางทอตัดผานที่ดินของผูอื่น ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินมายื่น 
  ขอ 5 กาติดตั้งมาตรวัดน้ํา เมื่อเทศบาลตําบลชะเมา ไดสํารวจประมาณคาใชจายในการติดตั้ง
เสร็จเรียบรอยแลว ใหผูยื่นคํารองชําระเงินไดท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลชะเมา ตามอัตราที่กําหนดทายระเบียบ
นี้ ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป 
  เทศบาลตําบลชะเมาจะไปดําเนินการใหตอเมื่อผูขอไดชําระเงินแลวตามลําดับกอนหลัง และ
เตรียมวัสดุอุปกรณในสวนที่เทศบาลตําบลชะเมาแจงใหทราบไวเรียบรอยแลวและการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหติด
ตั้งอยูบริเวณเขตพ้ืนที่สาธารณะหรือสวนหนาอาคารสถานที่ เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน หามติดตั้งอยูบริเวณ
ดานหลังอาคารสถานที่ เวนแตเหตุจําเปนจะไดบริการเปนรายๆ ไป 
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ขอ 6 การขอใชน้ําชั่วคราว ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 4 และใหนําเอกสารการครอบครอง
ที่ดินที่จะดําเนินการกอสรางแสดงตอเจาหนาที่ มาตรน้ําชั่วคราวเมื่อเลิกใชแลวใหตกเปนสมบัติของการประปา
และใหติดตั้งไดไมเกินกวาขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว 
  ขอ 7 การขอยายมาตรวัดน้ําใหมายื่นคํารองขอกับการประปาเทศบาลตําบลชะเมาตามแบบ
พิมพของการประปาเทศบาลตําบลชะเมากําหนดพรอมเอกสาร ดังตอไปนี ้
  (1) ใบเสร็จรับเงินคาน้ําประปา พรอมภาพถายเอกสารใบเสร็จจํานวนหนึ่งฉบับ 
  (2) สําเนาทะเบียนบานพรอมภาพถายเอกสารจํานวนหนึ่งฉบับ สําเนาบัตรประจําตัวหรือบัตร
ประชาชนพรอมภาพถายเอกสาร จํานวนหนึ่งฉบับ 
  ขอ 8 ขอเลิกใชน้ําประปาเปนการชั่วคราว ผูใชน้ําประปาตองยื่นคํารองขอเลิกการใช
น้ําประปาเปนการชั่วคราวกับการประปาเทศบาลตําบลชะเมา เพื่อการประปาจะไดถอดมาตรวัดน้ํามาเก็บ
รักษาไว ในกรณีนี้คิดคาธรรมเนียมในการถอดครั้งละหาสิบบาท เมื่อผูใชน้ําประสงคจะขอใชน้ําใหม ใหยื่นคํา
รองโดยคิดคาติดตั้งมาตรวัดน้ําครั้งละหาสิบบาท ในการขอเลิกใชน้ําประปาเปนการชั่วคราวขอไดไมเกินครั้งละ
หนึ่งป หากเกินกําหนดหนึ่งปแลวไมไดมาติดตอกับการประปาเทศบาลตําบลชะเมา ใหถือวาไดเลิกการใช
น้ําประปาโดยถาวร ตองยึดมาตรวัดน้ําสงคืนการประปา หากจะติดตั้งประปาตองเสียคาใชจายเหมือนขอติดตั้ง
ประปาใหม 
 

หมวด 2 
การสงน้ํา 

 
  ขอ 9 น้ําประปาที่สงไปใหใชนั้น จะไดติดตั้งมาตรวัดไวสําหรับบอกจํานวนน้ํา มาตรวัดน้ําจะ
อยูบริเวณสวนหนาของอาคาร และเจาหนาที่อานมาตรน้ําจะไดไปอานเลขมาตรวัดน้ําทุกๆ เดือน ตามหนวยน้ํา
ที่บอกในมาตรวัดน้ําและจะตรวจสอบแกไขไดงาย 
  ขอ 10 การตอทอจากเมนภายนอกอาคารถึงที่ตั้งมาตรวัดน้ํา รวมทั้งการติดตั้งมาตรวัดน้ํา
และเครื่องกั้นน้ํา พรอมทั้งกําหนดของเหลานี้เปนอํานาจหนาที่ของการประปาเทศบาลตําบลชะเมาจัดทําให
โดยคิดคาใชจายจากผูใชน้ํา สวนทอและอุปกรณซึ่งตอจากมาตรวัดน้ําเขาไป ผูขอใชน้ําอาจจะดําเนินการเอง 
  ขอ 11 มาตรวัดน้ําเปนสมบัติของการประปาเทศบาลตําบลชะเมา การประปาเทศบาลตําบล
ชะเมาเปนผูจัดหา คิดคาใชจายจากผูใชน้ํา โดยการประปาเทศบาลตําบลชะเมาจะคิดคาบํารุงรักษาเปนราย
เดือนตามขนาดและอัตราที่กําหนด 
  ขอ 12 บรรดาทอและอุปกรณตางๆ ที่วางไวกอนเขามาตรวัดน้ํานอกเขตบานหรือบนถนน ซึ่ง
ผูขอใชน้ําประปาเปนผูออกคาใชจายในการติดตั้งนั้น สวนมาตรวัดน้ําจะตกเปนสมบัติของการประปาเทศบาล
ตําบลชะเมา สวนทอและอุปกรณจากมาตรวัดน้ําเขาไปในเขตบานเรือนอาคารเปนสมบัติของผูใชน้ํา 
  ขอ 13 ทอและอุปกรณ ตามที่ผูขอใชน้ําออกคาใชจายในสวนที่ตกเปนของเทศบาลตําบล 
ชะเมา และของผูใชน้ํา หากเกิดการชํารุดเสียหาย ผูใชน้ําจะตองออกคาใชจายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําใหม 
และหากทอและอุปกรณเกิดการชํารุดรั่วไหลผูใชน้ําจะตองแจงใหการประปาเทศบาลตําบลชะเมาทราบโดยเร็ว
ที่สุด เพื่อจะไดจัดซอมใหเรียบรอย ในสวนเสียหายผูใชน้ําจะตองออกคาใชจายในการซอมแซมเอง สวนมาตร 
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วัดน้ําหากเกิดการชํารุดโดยการกระทําของผูใชน้ํา ผูใชน้ําจะตองเปนคนออกคาใชจายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 
ใหม และหากทอและอุปกรณเกิดการชํารุดรั่วไหล ผูใชน้ําจะตองแจงใหการประปาเทศบาลตําบลชะเมาชะเมา
ทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อจะไดจัดซอมใหเรียบรอย 
 

หมวด 3 
อัตราคาน้ําและการเรียกเก็บเงิน 

 
  ขอ 14 อัตราคาน้ําประปาจะคิดเปนรายลูกบาศกเมตรตามทายระเบียบนี้ สวนการจดมาตร
วัดน้ําและการเรียกเก็บเงินคาน้ําประปาจะเรียกเก็บเปนรายเดือนๆ ละครั้ง 
  ขอ 15 คาบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา การเรียกเก็บคาบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา การประปาเทศบาล
ตําบลชะเมาจะเรียกเก็บรวมอยูในใบเสร็จรับเงินคาน้ําประปาเปนรายเดือน ตามอัตราคาธรรมเนียมทาย
ระเบียบนี้ 
  ขอ 16 ผูใชน้ําตองชําระคาน้ํา คาบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา เมื่อพนักงานเก็บเงินของการประปา
เทศบาลตําบลชะเมาไดนําบิลมาขอรับเงิน มิฉะนั้นจําตองนําเงินไปชําระที่การประปาเทศบาลตําบลชะเมา
ภายในเจ็ดวัน หากไมชําระตามกําหนดสองเดือนติดตอกัน การประปาเทศบาลตําบลชะเมาจะออกใบแจงตัด
มาตรวัดน้ําใหทานมาชําระภายในเจ็ดวัน มิฉะนั้น ทางการประปาเทศบาลตําบลชะเมาจะงดการใชน้ําและ
จะตองดําเนินการขออนุญาตใชน้ําเหมือนการติดตั้งใหม 
  ขอ 17 ถามาตรวัดน้ําชํารุดหรือโดยเหตุอื่นใด ซึ่งจะทราบจํานวนน้ําที่ใชไปแลวนั้นไมได การ
ประปาเทศบาลตําบลชะเมาจะคิดคํานวณน้ําที่ใชนั้นจากจํานวนน้ําที่ผูใชน้ําใชไปเดือนที่แลวหรือคิดถัวเฉลี่ย
สามเดือนกอนท่ีไดใชน้ําแลวนั้น ถามาตรวัดน้ําเสียในเดือนแรกที่เริ่มใชน้ําจะคํานวณน้ําที่ใชนั้นตามจํานวนที่ได
ใชภายหลังเมื่อเปลี่ยนมาตรวัดน้ําใหมแลว 
 

หมวด 4 
บทกําหนดโทษ 

 
  ขอ 18 หามมิใหผูใชน้ําทําการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงยายสถานที่มาตรวัดน้ํา เครื่องกั้นน้ํา
และอุปกรณในการติดตั้งมาตรวัดน้ําหรือตอเติมโดยพละการ โดยไมไดทําความตกลงกับการประปาเทศบาล
ตําบลชะเมา มิฉะนั้นแลวการประปาเทศบาลตําบลชะเมาจะพิจารณางดสงน้ําและผูฝาฝนจะระวังโทษปรับไม
เกิดหนึ่งพันบาท 
  ขอ 19 ถาน้ําสูญเสียอันเกิดจากการรั่วไหล หรือเกิดจากการตอทอรับน้ําใชโดยไมผานมาตร
วัดน้ํา หรือมีการลักใชน้ําใหคิดตามขนาดทอ ดังนี้ 
   1. ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง ½ นิ้ว  คิดวันละ 5 ม3 
   2. ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง ¾ นิ้ว  คิดวันละ 10 ม3 
   3. ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว   คิดวันละ 20 ม3 
  ขอ 20 ผูใชน้ําประปาประสงคจะใชเครื่องสูบน้ําสงขึ้นไปบนอาคารชั้นสูงหรือกรณีอื่นใด
จะตองทําบอหรือที่พักน้ําอีกตอหนึ่งกอน หามมิใหสูบน้ําโดยตรงจากทอประปา ผูใดฝาฝนตองโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท 
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  ขอ 21 หากผูใชน้ําประปากระทําการฝาฝนเทศบัญญัติ หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําตักเตือน
โดยชอบของเจาหนาที่การประปาเทศบาลตําบลชะเมา การประปาเทศบาลตําบลชะเมาทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงดสง
น้ําใหใชได 

 
หมวด 5 
เบ็ดเตล็ด 

 
  ขอ 22 ผูขอใชน้ําประปาทุกรายจะตองทําสัญญาการใชน้ําประปากับเทศบาลตําบล 
ชะเมา 
  ขอ 23 ผูใชน้ําประปาประสงคจะเลิกใชน้ําหรือยายที่อยูหรือโอนใหผูอื่นตองแจงเปนลาย
ลักษณอักษรใหการประปาเทศบาลตําบลชะเมาไมนอยกวาสามวัน 
  ขอ 24 ผูที่เขามาอยูใหมในบานนั้นตองแจงความจํานงขอใชน้ําประปาเปนลายลักษณอักษร
ตอการประปาเทศบาลตําบลชะเมา ถาไมไดแจงจะตองรับผิดชอบหนี้ที่คนเกาคางอยู 
  ขอ 25 สถานที่ใดเคยตอทอน้ําใชอยูแลว แตไดเลิกใชไปหรือถูกงดจายน้ําภายหลังมีผูขอใชน้ํา
อีก ผูขอจะตองเสียคาติดตั้งมาตรวัดน้ําใหแกการประปาเทศบาลตําบลชะเมาตามระเบียบการประปาเทศบาล
ตําบลชะเมา 
  ขอ 26 ผูใชน้ํารายใดถูกงดสงน้ํา เพราะไมชําระหนี้คางภายหลักแสดงความจํานงขอใหน้ําอีก
ตองชําระหนี้คางใหหมดสิ้นทั้งคาธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ําดวย 
  ขอ 27 ถาผูใชน้ําสงสัยวา หนวยน้ําในมาตรวัดน้ําอาจจะคลาดเคลื่อนและใหยื่นเรื่องราวของ
ใหการประปาเทศบาลตําบลชะเมาไปตรวจสอบ การประปาเทศบาลตําบลชะเมาจะไปทําการตรวจสอบให 
หากมาตรวัดน้ําคลาดเคลื่อนหรือชํารุดจริงก็จะเปลี่ยนใหใหม และหากตรวจสอบแลวปรากฏวามาตรวัดน้ําอยู
ในสภาพใชการไดดี ผูใชน้ําจะตองเสียคาตรวจสอบ 
  ขอ 28 หามผูใชน้ําเอาน้ําประปาที่การประปาเทศบาลตําบลชะเมาสงไปใชในสถานที่นําไป
ขาย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากการประปาเทศบาลตําบลชะเมาเปนลายลักษณอักษรตอการประปาเทศบาล
ตําบลบางจาก 
  ขอ 29 ผูใชน้ําตองอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของการประปาเทศบาลตําบลชะเมา ใน
การเขาไปตรวจทอและอุปกรณในเขตสถานที่ไดทุกเวลา ถึงแมวาในเวลากลางคืนเมื่อมีเหตุผลสมควร 
  ขอ 30 การประปาเทศบาลตําบลชะเมา ไมรับรองวาจะใหมีน้ําใชไดทุกเวลาและทรงไวซึ่ง
สิทธิที่จะงดสงน้ําในเวลาใดเวลาหนึ่งเปนการชั่วคราว โดยไมตองแจงเหตุผลเมื่อเห็นวามีความจําเปน 
  ขอ 31 วัด หนวยงานราชการ หรือผูทําคุณประโยชนแกเทศบาล โดยการอุทิศที่ดินเพื่อ
กิจการประปา มีสิทธิไดรับการยกเวนการเก็บอัตราคาน้ําไมเกินสิบลูกบาศกเมตรตอเดือน 
  ขอ 32 เทศบาลตําบลชะเมา ทรงไวซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม คาบํารุงรักษา
มาตรวัดน้ํา และอัตราคาน้ําประปา โดยจะพิจารณาตามสภาพเศรษฐกิจ และตนทุนการผลิต ทั้งนี้จะตองออก
ประกาศใหผูใชน้ําทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 
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  ขอ 33 ใหนายกเทศมนตรีตําบลชะเมา เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่ง มีอํานาจวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธี
ปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ นั้น เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลชะเมาใหใชบังคับได 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่.................................................... 
 
 
 
          (นายเอกชัย   คงปาน) 
       นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 
 
 
 
 
เห็นชอบ................................................... 

 ................................................. 
 (...............................................) 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการขอใชน้ําประปาแนบทาย 
“เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะเมา เรื่อง การบริหารกิจการระปาเทศบาลตําบลชะเมา พ.ศ.2560 

อัตราคาธรรมเนียมการขอใชน้ําประปา 
 

ขนาดมาตรวัดน้ํา 
(นิ้ว) 

คาติดตั้ง/เปลี่ยน/
โอนยายมาตรวัดน้ํา 

(บาท 

คาอุปกรณ (บาท) 
มิเตอรน้ําชั้นเดียวพรอม

อุปกรณติดตั้ง 
มิเตอรน้ํา 2 ชั้น พรอมอุปกรณ

ติดตั้ง 
½ 200 600 1,200 
¾ 300 คิดคาใชจายตามประมาณการ 
1 500 คิดคาใชจายตามประมาณการ 

1½ 1,000 คิดคาใชจายตามประมาณการ 

2 2,000 คิดคาใชจายตามประมาณการ 

 
หมายเหตุ  1.  ระยะหางจากทอเมนประปาเกิน 6 เมตร คิดคาใชจายตามประมาณการ 
    2.  อัตราคาอุปกรณสามารถปรับเปลี่ยนไดตามราคาทองตลาด  
 
 

อัตราคาน้ําประปาสําหรับผูย่ืนคําขอใชน้ํา 
 

ผูใชน้ําประปา 
ลูกบาศกเมตรละ 

(บาท) 
คาบํารุงรักษามาตรวัดน้ํารายเดือน 

(บาท) 
ในเขตเทศบาล 5 10 

นอกเขตเทศบาล 6 15 
แบบชั่วคราว 7 20 

 
 

กรณีผูขอใชน้ําที่ถูกงดจายน้ําประปา (ตัดมาตร) มีความประสงคจะเปดใชน้ําประปาตอไปอีก 
ใหยื่นคํารองขอบรรจบมาตรวัดน้ําและชําระคาธรรมเนียม ดังนี้ 

 

ขนาดมาตรวัดน้ํา (นิ้ว) คาธรรมเนียมบรรจบมาตร (บาท) 

มาตรวัดน้ําเสนผาศูนยกลาง ½ 200 
มาตรวัดน้ําเสนผาศูนยกลาง ¾ 300 
มาตรวัดน้ําเสนผาศูนยกลาง 1 500 

มาตรวัดน้ําเสนผาศูนยกลาง 1½ 1,000 
มาตรวัดน้ําเสนผาศูนยกลาง 2 1,000 

 



 

-7- 
 
 

คาธรรมเนียมในการตรวจสอบมาตรวัดน้ําพรอมอุปกรณอื่นๆ 
 

ขนาดมาตรวัดน้ํา (นิ้ว) คาธรรมเนียมตรวจสอบ (บาท) 

มาตรวัดน้ําเสนผาศูนยกลาง ½ 100 
มาตรวัดน้ําเสนผาศูนยกลาง ¾ 100 
มาตรวัดน้ําเสนผาศูนยกลาง 1 250 

มาตรวัดน้ําเสนผาศูนยกลาง 1½ 300 
มาตรวัดน้ําเสนผาศูนยกลาง 2 400 

 
 

การใชน้ํากรณีขอใหน้ําชั่วคราว 
 

ขนาดมาตรวัดน้ํา (นิ้ว) คาติดตั้งมาตรวัดน้ําพรอมอุปกรณ (บาท) 

มาตรวัดน้ําเสนผาศูนยกลาง ½ 1,500 
มาตรวัดน้ําเสนผาศูนยกลาง ¾ 2,000 
มาตรวัดน้ําเสนผาศูนยกลาง 1 3,500 

มาตรวัดน้ําเสนผาศูนยกลาง 1½ คิดคาใชจายตามประมาณการ 
มาตรวัดน้ําเสนผาศูนยกลาง 2 คิดคาใชจายตามประมาณการ 

 


