
 
 

1 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลม่วงนาสมัยสามัญที่ ๑ / 2563 
ครั้งที่  3  

วันที่  16  มีนาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลม่วงนา 

( กรณีขยายเวลาการประชุม ) 
ผู้เข้าประชุม 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

 

นำยสุรชำติ  กำรพงษ์ 
นำยศิลวิเศษ  ทิพวงษ์ 
นำงสำวพิชญำภรณ์  กำรนิตย์ 
นำยสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
นำยอนัน  กำรไส 
นำยอัมพร  กำรปรีชำ 
นำงแสงเดือน  นันสมบัติ 
นำยพุฒอุดม  กำรภักดี 
นำยรุ่งโรจน์  กุลเกษตร 
นำยวิศรุต  จินำมณี 
นำยณัฐนนท์  เดชโกพรม 

ประธำนสภำ 
รองประธำนสภำ 
เลขำนุกำรสภำ 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 

สุรชำติ  กำรพงษ์ 
ศิลวิเศษ  ทิพวงษ์ 
พิชญำภรณ์  กำรนิตย์ 
สัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
อนัน  กำรไส 
อัมพร  กำรปรีชำ 
แสงเดือน  นันสมบัติ 
พุฒอุดม  กำรภักดี
รุ่งโรจน์  กุลเกษตร 
วิศรุต  จินำมณี 
ณัฐนนท์  เดชโกพรม 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
7 
8 
9 

10 
 

นำยชัยณรงค์  ภูนี 
นำยประสิทธิ์  แจ่มสุวรรณ์ 
นำยพิเนตร  ค ำมีภักดี 
นำงสำวนิยม  พรมเสนำ 
นำยปรเมศวร์  อ่ิมแมน 
นำยเกษม  หระสิทธิ์ 
นำงสำวรุ่งทิพย์  กำรประไพ 
นำงสุนันทนำ  สำรขันธ์ 
นำงสำวสุภำพ  กำรประสพ 
นำงสำวอรุณวรรณ  อุทัยค ำ 
 

นำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี 
เลขำนุกำรนำยก 
ปลัดเทศบำล 
รองปลัดเทศบำล 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
เจ้ำพนังำนธุรกำร 
 

ชัยณรงค์  ภูนี 
ประสิทธิ์  แจ่มสุวรรณ์ 
พิเนตร  ค ำมีภักดี 
นิยม พรมเสนำ 
ปรเมศวร์  อ่ิมแทน 
เกษม  หระสิทธิ์ 
รุ่งทิพย์  กำรประไพ 
สุนันทนำ  สำรขันธ์ 
สุภำพ กำรประสพ 
อรุณวรรณ  อุทัยค ำ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
11 นำงสมคิด  กำรพงษ์ ผู้ใหญ่บ้ำน ม.3 สมคิด  กำรพงษ์  
12 นำยกษำปณ์ มำตประสงค์ ก ำนัน กษำปณ์ มำตประสงค์  
13 นำยอดุล  บุญศรีนำค ผู้ใหญ่บ้ำน ม.2 อดุล  บุญศรีนำค  
14 นำงกัญญำ กำรประไพ ผู้ใหญ่บ้ำน ม.9 กัญญำ กำรประไพ  
15 นำยจรรยำ  พัฒบุบผำ ผู้ใหญ่บ้ำน ม.8 จรรยำ  พัฒบุบผำ  
16 นำยสมพงษ์  กำรสะอำด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ม. 5 สมพงษ์  กำรสะอำด  
17 นำงศรีนวล  สุวรรณเรือง ผู้ใหญ่บ้ำน ม. 4 ศรีนวล  สุวรรณเรือง  
18 นำยสมชัย  มำตรพร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ม. 6 สมชัย  มำตรพร  
19 นำงกัญญำ  กำรประไพ ผู้ใหญ่บ้ำน ม. 8 กัญญำ  กำรประไพ  
20 นำงจริยำ  กมลนัส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ม. 7 จริยำ  กมลนัส  

 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 

นายสุรชาติ  การพงษ์  เมื่อที่ประชุมมำครบแล้วกระผมขอเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำสมัยสำมัญ   
ประธานสภา ฯ สมัยที่  1 / 2563  ครั้งที่ 3  วันที่  16  มีนำคม  2563  ณ  ห้องประชุมศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วงกลำง ( กรกณขีอขยำยเวลำกำรประชุม ฯ ) 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำสมัยสำมัญสมัยที่ 1 / 2563  
ครั้งที่ 2 

นายสุรชาติ  การพงษ์ รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว ท่ำนสมำชิกคงได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมทุกท่ำน 
ประธานสภาฯ แล้ว มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยและจะเพ่ิมเติมที่ท่ำนเลขำสภำฯ บันทึก อำจไม่ตรงตำมที่

ท่ำนพูดหรือเสนอต่อที่ประชุม ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอแก้ไข  ล ำดับต่อไป
กระผมจะขอมติที่ประชุมในกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วด้วยกำรยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม       มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
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  3.1  พิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลม่วงนา  เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปาของเทศบาลต าบลม่วงนา พ.ศ. 2563 

 
นายสุรชาติ  การพงษ์  เรียนเชิญท่ำนปลัดเทศบำลน ำเรียนชี้แจงรำยละเอียด 
ประธานสภา 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล ( ร่ำง )  เทศบัญญัติเทศบำลต ำบลม่วงนำ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำของ

เทศบำลต ำบลม่วงนำ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
หลักการ 

กำรจัดกำรบริกำรน้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค  เป็นบริกำรสำธำรณะประเภทหนึ่งที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมภำรกิจกำรถ่ำยโอนบริกำรสำธำรณะ ซึ่ง
ในปัจจุบันภำรกิจนี้ได้รับกำรถ่ำยโอนมำยังท้องถิ่นแล้ว  ดังนั้น จึงนับว่ำเป็นบทบำท
หน้ำที่ของท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรจัดบริกำรสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนให้มี
ประสิทธิภำพ ประกอบกับ มำตรำ ๕๑ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบำลต ำบลอำจจัดท ำกิจกำร
ใดๆในเขตเทศบำล เช่น กำรให้มีน้ ำสะอำดหรือกำรประปำในเขตเทศบำล   

 
เหตุผล 

เนื่องจำกสมำชิกผู้ใช้น้ ำในหมู่บ้ำน  ได้โอนกิจกำรประปำหมู่บ้ำนให้เทศบำลต ำบล
ม่วงนำ เป็นผู้บริหำรกิจกำร ทั้งกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำเพื่ออุปโภคบริโภค ตลอดจน
กำรบ ำรุงรักษำซึ่งท ำให้กิจกำรประปำหมู่บ้ำนที่อยู่ในควำมดูแลของเทศบำลมีจ ำนวน
เพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือให้กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำลต ำบลม่วงนำ เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล แก้ไขปัญหำในเรื่องน้ ำเพ่ือกำร
อุปโภคบริโภคให้แก่ประชำชนในเขตเทศบำลอย่ำงเพียงพอ กำรก ำหนด อัตรำ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ตลอดจนเงื่อนไขในกำรใช้น้ ำเป็นธรรมและเท่ำเทียมกันทุก
หมู่บ้ำน เทศบำลต ำบลม่วงนำจึงตรำเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลม่วงนำ เรื่องกิจกำร
ประปำเทศบำลต ำบลม่วงนำ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือใช้บังคับในเขตเทศบำลม่วงนำ  ต่อไป 

           
อำศัยตำมอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ มำตรำ ๕๑ (๑) มำตรำ ๖๐ และมำตรำ ๖๑ 
แห่งพระรำช บัญญัติเทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๖๐ เทศบำลต ำบลม่วงนำ จึงตรำเทศบัญญัติกำรบริหำรกิจกำรประปำเทศบำล
ต ำบลม่วงนำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำและนำยอ ำเภอ
ดอนจำน จึงตรำเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
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 หมวดที ่๑ 
 บททั่วไป 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่ำ “เทศบัญญัติต ำบลม่วงนำ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำร
ประปำ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อ ๒ เมื่อได้ท ำกำรปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลม่วงนำ 
แล้ว เทศบัญญัตินี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งอ่ืนใดที่บัญญัติไว้แล้ว 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัติ นี้ 
“เทศบำล” หมำยควำมว่ำ เทศบำลต ำบลม่วงนำ 
“กำรประปำ” หมำยควำมว่ำ กำรประปำที่อยู่ในกำรบริหำรงำนและกำรควบคุมดูแล
ของเทศบำลต ำบลม่วงนำ 
“เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกเทศมนตรีต ำบลม่วงนำ 
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ปลัดเทศบำลต ำบลม่วงนำ หรือพนักงำน
เทศบำลต ำบลม่วงนำที่ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
“ผู้ขอใช้น้ ำ” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ยื่นควำมประสงค์ขอใช้น้ ำต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น 
“ผู้ใช้น้ ำ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้ใช้น้ ำประปำ
ของเทศบำลต ำบลม่วงนำ 
“สถำนที่ใช้น้ ำ” หมำยควำมว่ำสถำนที่ที่กำรประปำอนุญำตให้ใช้น้ ำตำมเทศบัญญัตินี้ 
“กำรงดจ่ำยน้ ำให้ใช้” หมำยควำมว่ำ กำรประปำงดจัดส่งน้ ำให้ใช้หรืองดจ ำหน่ำยน้ ำ
ให้แก่ผู้ใช้น้ ำจะด้วยวิธีใดก็ตำมที่ผู้ใช้น้ ำจะไม่สำมำรถใช้น้ ำได้เป็นกำรชั่วครำวหรือ
ถำวร 
“มำตรำวัดน้ ำ” หมำยควำมว่ำ เครื่องวัดปริมำณน้ ำตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม       
(มอก.) หรือที่เทศบำลต ำบลม่วงนำก ำหนด ซึ่งแสดงว่ำผู้ ใช้น้ ำไปจ ำนวนมำกน้อย
เท่ำใด 
“ที่ตั้งมำตรวัดน้ ำ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ที่กำรประปำก ำหนดที่ตั้งมำตรวัดน้ ำ และ
เครื่องก้ันน้ ำ 
“ประตูน้ ำ” หมำยควำมว่ำ เครื่อง เปิด-ปิด น้ ำที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้ำหรือหลังมำตร
วัดน้ ำ 
“อุปกรณ์ประปำ”หมำยควำมว่ำ ท่อส่งน้ ำหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกำรส่งน้ ำให้ผู้ใช้
น้ ำ 
“ท่อเมนต์จ่ำยน้ ำ” หมำยควำมว่ำ ท่อเมนต์จ่ำยน้ ำของกำรประปำที่กำรประปำวำง
ผ่ำนทำงสำธำรณะหรือสถำนที่ใดๆเพ่ือกำรส่งน้ ำประปำไปถึงผู้ใช้น้ ำ 
“ท่อภำยนอก” หมำยควำมว่ำ ท่อและอุปกรณ์ประปำที่ต่อจำกเมนต์จ่ำยน้ ำ ของ
ประปำออกไปเชื่อมกับมำตรวัดน้ ำ 
“ท่อภำยใน” หมำยควำมว่ำ ท่อและอุปกรณ์ประปำ ที่ต่อจำกมำตรวัดน้ ำเข้ำสู่
ภำยในบริเวณสถำนที่ใช้น้ ำของผู้ใช้น้ ำ 



 
 

5 
 

“พนักงำนกำรประปำ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น มอบหมำยให้
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมกำรกำรประปำเทศบำลต ำบลม่วงนำ โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำร ดังนี้ 
๑. นำยกเทศมนตรีต ำบลม่วงนำ    เป็นประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลม่วงนำ    เป็นกรรมกำร 
๓. สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ   เป็นกรรมกำร 
๔. ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ทุกหมู่บ้ำน    เป็นกรรมกำร 
๕. ปลัดเทศบำลต ำบลม่วงนำ    เป็นกรรมกำร 
๖. หัวหน้ำกองทุกกองของเทศบำล   เป็นกรรมกำร 
๗. พนักงำนเทศบำลที่ได้รับมอบหมำย      เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
ให้คณะกรรมกำรกำรประปำเทศบำลมีหน้ำที่ในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้ง
ประปำ อัตรำค่ำน้ ำประปำ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เรียกเก็บจำกผู้ใช้น้ ำในกรณีที่มี
ควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำหรือก ำหนดค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆเพ่ิมเติม ให้ขอ
ควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำล 

 
หมวดที่ ๒ 

การขอใช้น้ าประปาและการเลิกใช้น้ าประปา 
 

ข้อ ๖  ผู้ขอใช้น้ ำต้องยื่นค ำร้องขออนุญำตใช้น้ ำประปำต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ณ ส ำนักงำน
เทศบำล ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุมัติและเพิกถอนกำรใช้น้ ำประปำภำยใต้เทศบัญญัตินี้ โดยผู้
ประสงค์จะขอใช้น้ ำประปำจะต้องยื่นแบบค ำร้องตำมแบบที่เทศบำลก ำหนด และต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งประปำตำมที่ก ำหนด โดยยื่นหลักฐำนดังต่อไปนี้ 

๑) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๒) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๓) ถ้ำผู้ขอใช้น้ ำประปำเป็นนิติบุคคล จะต้องมีหลักฐำนกำรจดทะเบียนนิติบุคคล

ตำมกฎหมำยมำแสดงต่อพนักงำนกำรประปำ 
๔) ให้ผู้ขอใช้น้ ำประปำช ำระค่ำธรรมเนียมกำรขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ ำรำยละ ๑๐๐-บำท 

ข้อ ๗ ผู้ได้รับอนุญำตให้เป็นผู้ใช้น้ ำของกำรประปำเทศบำลต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังนี้ 
(1) เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยตรวจสอบค ำร้องถูกต้องแล้วจึงจะแจ้ง  
รำยกำรวัสดุอุปกรณ์ให้ทรำบซึ่งผู้ขอใช้น้ ำประปำจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์และสิ่งประกอบ
อ่ืนๆส ำหรับกำรต่อท่อประปำเชื่อมท่อเมนต์จ่ำยน้ ำเข้ำสถำนที่ใช้น้ ำด้วยตนเองตำมที่ก ำหนด 
(2) ผู้ขอใช้น้ ำต้องติดตั้งท่อภำยในให้เสร็จเรียบร้อย 
(3) แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเพ่ือตรวจสอบควำมเรียบร้อย 
ข้อ ๘  ผู้ใช้น้ ำรำยใด จะเลิกกำรใช้น้ ำ กำรย้ำยที่อยู่ หรือโอนทรัพย์สินซึ่งมีระบบประปำของ
กิจกำรประปำเทศบำลให้บริกำรอยู่ให้ผู้อ่ืน ต้องแจ้งให้กำรประปำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ณ ส ำนักงำนเทศบำลล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำยังเป็นผู้ใช้น้ ำและต้อง
ปฏิบัติตำมเทศบัญญัตินี้ 
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ข้อ ๙ กำรโอนสิทธิ์กำรใช้น้ ำให้กับบุคคลอ่ืนผู้โอนและผู้รับโอน ต้องยื่นค ำขอเป็นหนังสือต่อ
กำรประปำเทศบำล และเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนตำมบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรใช้
น้ ำประปำของกิจกำรประปำ  
ข้อ ๑๐ สถำนที่ใช้น้ ำใดได้มีกำรแจ้งเลิกใช้น้ ำแล้วนั้น ถ้ำประสงค์จะขอใช้น้ ำประปำใหม่ต้อง
ยื่นค ำขอเป็นหนังสือต่อกำรประปำ กำรอนุญำตอยู่ในดุลยพินิจของกิจกำรประปำ เมื่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของระบบประปำเรียบร้อยแล้ว 
ข้อ ๑๑ กำรขอเลิกใช้น้ ำประปำให้ผู้ใช้น้ ำยื่นค ำขอเป็นหนังสือต่อกิจกำรประปำเทศบำลต ำบล
ม่วงนำ 
ข้อ ๑๒ ผู้ใช้น้ ำรำยใดถูกงดกำรจ่ำยน้ ำ เพรำะไม่ช ำระหนี้ที่ค้ำงช ำระ ๒ เดือนติดต่อกันหรือ
กรณีอ่ืนใด ต่อมำได้ยื่นค ำขอใช้น้ ำอีกต้องช ำระหนี้ที่ค้ำงหรือหนี้อ่ืนๆ (ถ้ำมี) ให้เสร็จสิ้นพร้อม
ทั้งค่ำธรรมเนียมในกำรติดตั้งมำตรวัดน้ ำด้วย (ถ้ำมี) 
ข้อ ๑๓ ถ้ำผู้ขอใช้น้ ำประปำย้ำยไปโดยไม่ได้แจ้งเลิกใช้น้ ำประปำ จะต้องผูกพันในหนี้ที่ค้ำง
ช ำระและถ้ำเกิดควำมเสียหำยขึ้นกับกำรประปำเทศบำลมีสิทธิ์ด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
ข้อ ๑๔ ในกรณียื่นค ำร้องขอใช้น้ ำประปำแทนผู้ อ่ืน ผู้ยื่นค ำร้องต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นกับกำรประปำในนำมของตน ต่อกิจกำรประปำเทศบำล 

 
หมวดที่ ๓ 

การติดตั้งระบบประปาและการดูแลรักษาระบบประปา 
 

ข้อ ๑๕ กำรเชื่อมต่อท่อเมนต์จ่ำยน้ ำ มำตรวัดน้ ำและท่อภำยในต้องแจ้งให้กำรประปำทรำบ
ก่อนล่วงหน้ำ ณ ส ำนักงำนเทศบำล เพ่ือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะได้ควบคุมกำรติดตั้ง หรือกำร
เชื่อมต่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำรประปำก ำหนด 
ข้อ ๑๖ ผู้ใช้น้ ำจะต้องดูแลรักษำมำตรวัดน้ ำและท่อภำยนอกมำตรวัดน้ ำให้อยู่ในสภำพใช้งำน
ได้ดี หำกช ำรุดเสียหำยต้องด ำเนินกำรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนมำตรวัดน้ ำใหม่ จะด ำเนินกำรเอง
หรือกำรประปำจะด ำเนินกำรให้ โดยผู้ใช้น้ ำจะต้องออกค่ำใช้จ่ำยตำมที่กิจกำรประปำก ำหนด 
และจะติดตั้งมำตรวัดน้ ำได้เมื่อผู้ใช้น้ ำน ำเงินมำช ำระค่ำธรรมเนียม หำกเกิดควำมช ำรุด
เสียหำยที่เกิดจำกภัยธรรมชำติกำรประปำเทศบำลจะพิจำรณำควำมเสียหำยเป็นรำยกรณี 
ข้อ ๑๗ มำตรวัดน้ ำจะติดตั้งไว้ที่ตอนต้นทำงภำยนอกเขตสถำนที่ของผู้ขอใช้น้ ำหรือสถำนที่ที่
กิจกำรประปำพิจำรณำแล้วว่ำเหมำะสม ณ ที่ซึ่งจะตรวจสอบและบันทึกปริมำณกำรใช้น้ ำได้
ง่ำย ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของกำรประปำ 
ข้อ ๑๘ อุปกรณ์ประปำที่ติดตั้งภำยในหรือภำยนอกสถำนที่ใช้น้ ำ นับจำกมำตรวัดน้ ำออกมำ
ถือว่ำเป็นทรัพย์สินของกำรประปำ ส่วนอุปกรณ์ประปำนับจำกมำตรวัดน้ ำเข้ำไปภำยใน
สถำนที่ใช้น้ ำถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ ำ 
ข้อ ๑๙ ท่อหรืออุปกรณ์ภำยในเกิดช ำรุดขึ้นไม่ว่ำกรณีใด ผู้ใช้น้ ำจะต้องด ำเนินกำรซ่อมแซม
หรือแจ้งให้กำรประปำซ่อมแซมให้ก็ได้  โดยผู้ขอใช้น้ ำเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย และเสีย
ค่ำธรรมเนียมตำมท่ีก ำหนด (ถ้ำมี) 
ข้อ ๒๐ ถ้ำท่อภำยนอกเกิดช ำรุดเสียหำยแม้จะอยู่ภำยนอกสถำนที่ใช้น้ ำก็ตำม ถือเป็นหน้ำที่
ของผู้ใช้น้ ำต้องรีบแจ้งให้กำรประปำทรำบ เพ่ือจะได้ซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อย ถ้ำผู้ใช้น้ ำ
ละเลยหรือเกิดควำมประมำทเลินเล่อของผู้ใช้น้ ำ ผู้ใช้น้ ำจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำย 



 
 

7 
 

ส ำหรับน้ ำที่รั่วไหลหมดเปลืองไปหรือควำมเสียหำยอ่ืนใดของกำรประปำ ตำมที่กำรประปำ
ประเมิน 
ข้อ ๒๑ กำรติดตั้งท่อภำยนอกตลอดจนอุปกรณ์ประปำอ่ืนๆ พร้อมทั้งกำรก ำหนดขนำดของ
อุปกรณ์ประปำเป็นหน้ำที่ของกำรประปำ ค่ำอุปกรณ์ และค่ำติดตั้ง คิดค่ำใช้จ่ำยจำกผู้ใช้น้ ำ 
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของกำรประปำและกำรประปำมีหน้ำที่ท ำกำรตรวจสอบ โดยผู้ขอใช้
น้ ำต้องช ำระค่ำธรรมเนียมตำมที่ก ำหนด (ถ้ำมี)    
ข้อ ๒๒ กรณีที่กำรประปำเห็นสมควรต้องย้ำยประตูเปิด-ปิดน้ ำ และมำตรน้ ำเพ่ือประโยชน์
ของกำรประปำ ผู้ขอใช้น้ ำประปำต้องอนุญำตและอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรประปำ
ด ำเนินกำร 
ข้อ ๒๓ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น มีอ ำนำจเข้ำไป
ตรวจสอบระบบประปำภำยในอำคำร เมื่อสงสัยว่ำมีกำรใช้น้ ำโดยทุจริตหรือกำรกระท ำใดๆที่
อำจเกิดควำมเสียหำยแก่กำรประปำ เมื่อได้รับควำมยินยอมของผู้ครอบครองอำคำรนั้น 
ข้อ ๒๔ ผู้ใช้น้ ำที่เป็นเจ้ำของบ้ำนเช่ำหลำยหลังต้องติดมำตรวัดน้ ำตำมจ ำนวนหลังคำเรือน 
ข้อ ๒๕ ผู้ใช้น้ ำรำยใดสงสัยว่ำมำตรวัดน้ ำอำจวัดปริมำณน้ ำคลำดเคลื่อน หรือพนักงำนกำร
ประปำบันทึกกำรใช้น้ ำจำกมำตรวัดน้ ำคลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง จะขอตรวจสอบได้โดย
แจ้งต่อกำรประปำ ณ ส ำนักงำนเทศบำล เมื่อตรวจสอบแล้วหำกปรำกฏว่ำคลำดเคลื่อนจริง
กำรประปำจะค ำนวณให้ตำมที่ใช้จริงหรือคิดค ำนวณน้ ำที่ใช้ไปตำม ข้อที่ ๒๘ 
ข้อ ๒๖ กำรดันท่อลอดถนนเพ่ือเชื่อมท่อเมนต์ต้องได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนเจ้ำของถนน
ก่อน ผู้ขอใช้น้ ำประปำจะต้องจัดหำผู้ด ำเนินกำรและรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง 

 
หมวดที่ ๔ 

อัตราค่าน้ าประปาและการคิดเงิน 
 

ข้อ ๒๗ รำคำค่ำน้ ำประปำคิดเป็นรำยลูกบำศก์เมตรตำมอัตรำท้ำยเทศบัญญัติ 
ข้อ ๒๘ จ ำนวนน้ ำที่ใช้รวมทั้งน้ ำที่รั่วไหลหมดเปลืองไปตำมตัวเลขในมำตรวัดน้ ำโดยปกติจะ
ท ำกำรจดเป็นรำยเดือน ถ้ำมำตรวัดน้ ำเสียหรือโดยเหตุอ่ืนซึ่งจะทรำบจ ำนวนน้ ำที่ใช้ไปนั้น
ไม่ได้ เทศบำลต ำบลม่วงนำจะคิดค ำนวณน้ ำที่ใช้นั้นจำกจ ำนวนน้ ำที่ใช้ไปในเดือนที่แล้วถัว
เฉลี่ย ๓ เดือนย้อนหลัง ถ้ำคิดถัวเฉลี่ย ๓ เดือนย้อนหลังแล้วไม่ถึง ๕๐ บำท ให้เก็บ ๕๐ บำท 
ข้อ ๒๙ ผู้ใช้น้ ำจะต้องช ำระค่ำน้ ำ ค่ำบ ำรุงมำตรวัดน้ ำ ค่ำซ่อมแซมหรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
เมื่อพนักงำนเก็บเงินน ำใบแจ้งหนี้ค่ำน้ ำประปำมำขอรับเงิน มิฉะนั้นจะต้องน ำเงินไปช ำระ ณ 
ส ำนักงำนเทศบำลภำยใน ๗ วัน นับจำกวันที่ได้รับแจ้งหนี้จำกพนักงำนเก็บเงิน ถ้ำไม่ช ำระ
ตำมท่ีก ำหนด เทศบำลขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดกำรส่งน้ ำและด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
ข้อ ๓๐ ถ้ำปรำกฏว่ำผู้ขอใช้น้ ำประปำไม่ช ำระค่ำน้ ำประปำติดต่อกันเป็นเวลำ ๒ เดือน กำร
ประปำได้แจ้งให้ทรำบแล้ว แต่ไม่ช ำระภำยใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้กำรประปำมี
สิทธิ์งดจ่ำยน้ ำหรือตัดมำตรวัดน้ ำและกำรประปำจะน ำเงินประกันกำรใช้น้ ำ (ถ้ำมี) มำหักหนี้ที่
ค้ำงช ำระ และภำยในก ำหนดระยะเวลำ ๖ เดือน ผู้ขอใช้น้ ำยังมิได้ติดต่อกำรประปำเพ่ือช ำระ
หนี้ค้ำงช ำระ กำรประปำจะถือว่ำสิ้นสภำพสิทธิ์กำรใช้น้ ำประปำในทะเบียนรำยชื่อผู้ใช้
น้ ำประปำ กำรประปำทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในกำรโอน จ ำหน่ำย   

 



 
 

8 
 

หมวดที่ ๕ 
บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน 

 
ข้อ ๓๑ ผู้ใดย้ำยที่ตั้งมำตรวัดน้ ำ ท่อภำยนอกและอุปกรณ์ประปำโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
เทศบำลต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐-บำท 
ข้อ ๓๒ ผู้ใดดัดแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงมำตรวัดน้ ำเพ่ือให้มำตรวัดน้ ำท ำงำนผิดปกติ หรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขเพ่ือให้เสียค่ำน้ ำประปำน้อยลง เทศบำลจะงดกำรจ่ำยน้ ำให้ใช้และ
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน ๑.๐๐๐-บำท 
ข้อ ๓๓ ผู้ใดมีเจตนำหรือจงใจเอำน้ ำประปำไปใช้ โดยใช้น้ ำไม่ผ่ำนมำตรวัดน้ ำหรือต่อท่อ
ประปำนอกมำตรวัดน้ ำ เทศบำลขอสงวนสิทธิ์งดจ่ำยน้ ำทันทีและด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
ข้อ ๓๔ ผู้ใดขัดขวำงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมเทศบัญญัตินี้ต้องระวำงโทษปรับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐-บำท 

  
หมวดที ่๖ 

               เบ็ดเตล็ด 
 

ข้อ ๓๕ ห้ำมผู้ใช้น้ ำน ำน้ ำประปำที่ส่งให้ใช้ในสถำนที่ไปจ ำหน่ำยเว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำก
เทศบำล 
ข้อ ๓๖ เทศบำลไม่รับรองว่ำจะให้มีน้ ำใช้ได้ทุกเวลำ และทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดส่งน้ ำในเวลำ
หนึ่งเวลำใดเป็นกำรชั่วครำว โดยไม่แจ้งเหตุผลเมื่อเห็นว่ำมีเหตุอันควร 
ข้อ ๓๗ กำรขอใช้น้ ำของทำงรำชกำร กิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ หรือในกรณีมีเหตุพิเศษ 
อำจจะลดหย่อนหรือยกเว้นกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ได้ 

   ข้อ ๓๘ ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลม่วงนำมีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัตินี้  
 
 

ประกำศ ณ วันที่       เดือน                  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

       (  นำยชัยณรงค์  ภูนี  ) 
        นำยกเทศมนตรีต ำบลม่วงนำ 
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                            บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย เทศบัญญัติเทศบาลต าบลม่วงนา 
เรื่อง  กิจการประปาเทศบาลต าบลม่วงนา พ.ศ.๒๕๖3 

ข้อ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 
1 ค่ำบ ำรุงรักษำมำตรวัดน้ ำ คิดตำมขนำดของมำตรวัดน้ ำ ดังนี้ 

- มำตรวัดน้ ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1/2 " (4 หุน) 
- มำตรวัดน้ ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3/4 " (6 หุน) 
- มำตรวัดน้ ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1 " 
- มำตรวัดน้ ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเกิน 1 " 
 

 
 

เดือนละ  5 บำท 
    เดือนละ  7 บำท 

เดือนละ 10 บำท 
เดือนละ 30 บำท 

 

2 ค่ำน้ ำประปำ จ ำนวนน้ ำที่ใช้จัดเก็บตำมกำรรับโอนภำรกิจ
ประปำหมู่บ้ำนดังนี้ 
- 1 - 50 ลูกบำศก์เมตร 
- 51 -100 ลูกบำศก์เมตร 
- 101  -200 ลูกบำศก์เมตร 
- 201- 300 ลูกบำศก์เมตรขึ้นไป 

 
 

ลูกบำศก์เมตรละ 5 บำท 
ลูกบำศก์เมตรละ 7 บำท 
ลูกบำศก์เมตรละ 8 บำท 
ลูกบำศก์เมตรละ10 บำท 

 

3 เงินประกันกำรใช้น้ ำประปำ คิดตำมขนำดและประเภท 
อำคำรสถำนที่ใช้น้ ำ ดังนี้ 
1) เงินประกันกำรใช้น้ ำประปำส ำหรับมำตรวัดน้ ำ   
    ขนำด ๑/๒ " , ๓/๔" 
2) เงินประกันกำรใช้น้ ำประปำส ำหรับใช้ในกำรเกษตร  
    เว้นแต่กรณีได้รับอนุญำตจำกกิจกำรประปำ 
3) เงินประกันส ำหรับกำรใช้น้ ำประปำส ำหรับสโมสรต่ำงๆ 
4) เงินประกันกำรใช้น้ ำประปำในโรงเรียนเอกชน 
5) เงินประกันกำรใช้น้ ำประปำชั่วครำวเพื่อกำรก่อสร้ำง 
6) เงินประกันส ำหรับอำคำรซึ่งใช้น้ ำประปำประกอบกิจกำร 
   ให้บริกำรพักอำศัยเป็นครั้งครำวหรือถำวร 
7) เงินประกันกำรใช้น้ ำประปำส ำหรับร้ำนท ำน้ ำอัดลมโรง 
    น้ ำแข็ง 
8) เงินประกันกำรใช้น้ ำประปำส ำหรับอำคำรที่ให้บริกำรล้ำง 
   รถ หรือสถำนีบริกำรน้ ำมันที่จัดใหม่กำรล้ำงรถ 
9) เงินประกันกำรใช้น้ ำประปำส ำหรับผู้ได้รับอนุญำตให้ขำย 
   น้ ำรำยย่อย ยกเว้นบริกำรเพ่ือชุมชน 
10) เงินประกันกำรใช้น้ ำประปำส ำหรับสถำนที่อำบน้ ำ 
     สปำ บำร์ โรงแรม 
11) เงินประกันกำรใช้น้ ำประปำส ำหรับโรงงำนขนำดใหญ่ 
  

 
 

- 
 

400   บำท 
 

1,200  บำท 
1,500  บำท 
1,500  บำท 
2,000  บำท 

 
2,000  บำท 

 
2,000  บำท 

 
2,000  บำท 

 
2,000   บำท 

 
5,000   บำท 
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ข้อ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 
 12) ส ำหรับสถำนที่รำชกำร สถำนที่ประกอบกำรของ

รัฐวิสำหกิจ สถำนทูต สถำนกงสุล วัด ได้รับยกเว้น ค่ำ
ประกันกำรใช้น้ ำประปำ 
13) อำคำรอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกำรประปำ 

-  

4 ค่ำซ่อมทำงเท้ำ  
ในกรณีที่ต้องขุดทำงเท้ำเพ่ือต่อเข้ำ สถำนที่ของผู้ขอใช้
น้ ำประปำ 
๑) ทำงเท้ำปนทรำย (ต่ ำกว่ำ 1 เมตร ให้คิดเป็น 1 เมตร) 
๒) ทำงเท้ำคอนกรีต (ต่ ำกว่ำ 1 เมตร ให้คิดเป็น 1 เมตร)  
 

 
 
 

เมตรละ ๑50  บำท 
เมตรละ ๒50 บำท 

 

 

5 ค่ำซ่อมแซมถนนและรำงระบำยน้ ำ  
ในกรณีที่ต้องขุดถนนเพ่ือวำงท่อเข้ำสถำนที่ของผู้ขอใช้น้ ำคิด
ตำมสภำพถนน ดังนี้ 
๑) ถนนลูกรัง (ต่ ำกว่ำ 1 เมตร ให้คิดเป็น 1 เมตร ) 
๒) รำงระบำยน้ ำ  (ต่ ำกว่ำ 1 เมตร ให้คิดเป็น 1 เมตร) 
๓) ถนนแอสฟัลต์ (ต่ ำกว่ำ 1 เมตร ให้คิดเป็น 1 เมตร ) 
๔) ถนนคอนกรีต (ต่ ำกว่ำ 1 เมตร ให้คิดเป็น 1 เมตร ) 
 

 
 
 

เมตรละ 100  บำท 
เมตรละ 200 บำท 
เมตรละ 300 บำท 
 เมตรละ  400 บำท 

 

 

6 -ค่ำเจำะเชื่อมเมนต์ (อุปกรณ์ที่เพ่ิมเติม ให้ผู้ขอใช้น้ ำประปำ
เป็นผู้จัดหำเอง) 
-ค่ำย้ำยมำตรวัดน้ ำ อุปกรณ์ ท่อ หรือต่อเติมภำยในอำคำร
เดียวกัน คิดอัตรำกำรย้ำยมำตรวัดน้ ำออกจำกสถำนที่กำรใช้
น้ ำ ภำยนอกอำคำร ณ สถำนที่แห่งใหม่ คิดค่ำแรง 

200  บำท 
 
 

300 บำท 
 

 

 

7 กำรถอนมำตรวัดน้ ำ เลิกกำรใช้น้ ำประปำชั่วครำว  
กรณี ซ่อมแซมเล็กน้อย เช่น ท่อรั่ว ก๊อกน้ ำรั่วหรือมำตรวัด
น้ ำรั่ว ถ้ำผู้ขอใช้น้ ำประปำแจ้งกำรประปำ กำรประปำ 
เทศบำลต ำบลม่วงนำ จะด ำเนินกำรให้ โดยไม่คิด ค่ำแรงงำน 
ทั้งนี้หำกต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ ผู้ขอใช้น้ ำประปำต้องจัดหำ
อุปกรณ์มำเอง 

  

8 หำกผู้ขอใช้น้ ำประปำ ผู้รับโอนต้องเสีย 
ควำมเที่ยงตรงของมำตรวัดน้ ำจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมใน
กำรตรวจสอบ 

 
ครั้งละ  50 บำท 

 

9 ค่ำโอนชื่อผู้ขอใช้น้ ำประปำ ผู้รับโอนต้องเสีย 
ค่ำธรรมเนียมกำรโอน (ยกเว้นในกรณีโอนให้ทำยำทโดย 
ธรรม หรือผู้สืบสันดำนโดยตรง) 

 
ครั้งละ 100  บำท 
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ข้อ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 
10 ค่ำธรรมเนียมกำรขอติดตั้งใหม่ ดังนี้ 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรขอติดตั้งใหม่ 
2) กรณีกำรติดตั้งใหม่ครั้งแรก (กำรขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ ำ) 
คิดค่ำธรรมเนียมติดตั้ง ดังนี้ 
- มำตรวัดน้ ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1/2 " (4 หุน) 
- มำตรวัดน้ ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3/4 " (6 หุน) 
- มำตรวัดน้ ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1 " (8 หุน)  
3) อัตรำค่ำมำตรวัดน้ ำ 
- มำตรวัดน้ ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1/2 " 
- มำตรวัดน้ ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3/4 " 
- มำตรวัดน้ ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1 " 
ทั้งนี้ รำคำมำตรวัดน้ ำอำจเปลี่ยนแปลงตำมรำคำตลำดใน
กำรนี้ กำรประปำเทศบำลต ำบลม่วงนำ ขอสงวนสิทธิ์     
ในกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้ำ 

 
100 บำท 

 
 

100  บำท 
500  บำท 

1,000  บำท 
 

500  บำท 
910  บำท 

1,670  บำท 
 

 

 

11 อัตรำค่ำแรงงำนในกำรเปลี่ยนท่อจ่ำยน้ ำ ช่วงต่อเชื่อม
จำกท่อเมนต์ของกำรประปำถึงมำตรวัดน้ ำซึ่งยำวเกิน         
5 เมตร 

 
คิดตำมควำมเป็นจริง 

 
 

 

 

12 
 

ค่ำธรรมเนียมในกำรติดตั้งท่อดับเพลิงส่วนบุคคล 
 

คิดจุดละ 2,000 บำท 
 

 

 
7. ค่าตรวจ หมายถึง เมื่อผู้ขอใช้น้ าประปาต่อท่อไว้แล้ว ไม่ว่าในอาคารหรือนอกอาคารจะต้องช าระค่า 
    ตรวจ ดังนี้ 
 

จุดตรวจ 
เมตรละ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

เส้นท่อ ขนำด ๓-๔ " 
เส้นท่อ ขนำด ๑/๒ -๒" 
เส้นท่อ ขนำด ๖ " ขึ้นไป 
ค่ำตรวจก๊อกและสุขภัณฑ์ทุกชนิดจุดต่อไป 
ค่ำตรวจก๊อกและสุขภัณฑ์ทุกชนิดจุดแรก 
 

๕ 
๑๐ 
๑๕ 
๔๐ 
๕๐ 

 

ค่ำตรวจนี้ใช้เฉพำะผู้ใช้น้ ำเป็นนิติบุคคล 
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8.ค่าขุดดินวางท่อใหม่ 

 

 
ค่าธรรมเนียมขุดดินวางท่อ 

เมตรละ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

ท่อขนำด ๑/๒" – ๑" 
ท่อขนำด ๑ ๑/๒"-๒" 
ท่อขนำด ๓" 
ท่อขนำด ๔" 
ขนำดท่อ ๖" 
ท่อขนำด ๘" 
ท่อขนำด ๑๐" 
ท่อขนำด ๑๒" 
ถนนลำดยำง/คอนกรีต 
ท่อขนำด ๑/๒"-๑" 
ท่อขนำด ๑ ๑/๒"-๒" 
ท่อขนำด ๓"-๔" 
ท่อขนำด ๖"-๘" 
ท่อขนำด ๑๐"-๑๒" 

๕ 
๑๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๑๒๐ 
๑๕๐ 

 
๖๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 

ไม่มีภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

                  

             หำกผู้ใช้น้ ำประปำประสงค์จะท ำกำรขุดเองก็ให้ด ำเนินกำรได้ ทั้งนี้อยู่ในกำรควบคุมของกิจกำรประปำ
เทศบำลต ำบลม่วงนำ  

        9. ค่าซ่อมแซมถนน 
     

ถนน เมตรละ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

ถนนดนิแข็ง 
ทำงเท้ำ (บล็อกปูพื้น) 
ถนนลำดยำง 
เอสฟัสติก 
ถนนคอนกรีต 

๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

 

ไม่มีภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
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        10. ค่าแรงติดก๊อกสุขภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งค่าแรงย้ายมาตรวัดน้ า 
 

 
อุปกรณ์ต่างๆ 

ค่าแรง
ติดตั้ง 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

ค่ำแรงติดตั้งก๊อกน้ ำ 
ค่ำแรงย้ำยมำตรวัดน้ ำไปท่ีแห่งใหม่ 
ค่ำแรงย้ำยมำตรวัดน้ ำ (บริเวณเดียวกัน) 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

ไม่มีภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

        ๑1. ค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า 
 

 
ขนาดมาตรวัดน้ า 

ค่าบ ารุงรักษา
(บาท/เดือน) 

 
หมายเหตุ 

มำตรวัดน้ ำ  ขนำด ๑/๒ " 
มำตรวัดน้ ำ  ขนำด ๓/๔ " 
มำตรวัดน้ ำ  ขนำด ๑ " 
มำตรวัดน้ ำ  ขนำด ๒" 
มำตรวัดน้ ำ  ขนำด ๒ ๑/๒" 
มำตรวัดน้ ำ  ขนำด ๓" 
มำตรวัดน้ ำ  ขนำด ๔" 
มำตรวัดน้ ำ  ขนำด ๖" 
 

๕ 
๕ 

๑๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๓๐ 

ไม่มีภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

 
              ๑2. ค่ำน้ ำประปำ คิดอัตรำลูกบำศก์เมตรละ ๕ บำท หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำน้ ำ กิจกำรประปำ
เทศบำลต ำบลม่วงนำ จะประกำศให้ทรำบต่อไป 
              ๑3. ค่ำด ำเนินกำรตีผนึกมำตรวัดน้ ำครั้งใหม่  ให้ช ำระค่ำธรรมเนียม ๑๐  บำท 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่ประชุมสภำ
ท้องถิ่นต้องพิจำรณำเป็นสำมวำระ  แต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจำรณำ
สำมวำระรวดเดียวก็ได้   ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว   ผู้บริหำรท้องถิ่น
หรือสมำชิกสภำท้องถิ ่นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ ่งในสำมของจ ำนวนผู ้ที ่อยู ่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภำท้องถิ่นอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระ
รวดเดียวแล้ว  กำรพิจำรณำวำระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำร
แปรญัตติเต็มสภำ  โดยให้ประธำนที่ประชุมเป็นประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ  
ดังนั้น  กระผมจึงขอเสนอร่ำงเทศบัญญัติดังกล่ำว  เพื่อให้สมำชิกสภำเทศบำล
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ต ำบลม่วงนำพิจำรณำ  และขอเสนอให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ  
พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติดังกล่ำวสำมวำระรวดครับ   

 
นายสุรชาติ  การพงษ์  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอแนะ/เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เชิญครับ   ถ้ำไม่มี  กระผมขอ
ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุมพิจำรณำว่ำจะให้มีกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติต ำบลม่วงนำ เรื่อง กำร 

บริหำรกิจกำรประปำ พ.ศ. ๒๕๖๓   สำมวำระรวดเดียว  

ทีป่ระชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)  อนุมัติเป็นเอกฉันท์    จ ำนวน   10  เสียง 
  (2)  ไมอ่นุมัต ิ    จ ำนวน    -    เสียง 
  (3)  งดออกเสียง    จ ำนวน    -    เสียง 

 วาระท่ี 1 รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลม่วงนา  เรื่อง การบริหาร
กิจการประปาของเทศบาลต าบลม่วงนา พ.ศ. 2563 

นายสุรชาติ  การพงษ์   ตำมที่ท่ำนปลัดเทศบำลต ำบลม่วงนำได้ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับร่ำงเทศบัญญัติ  
ประธานสภา ฯ   ต ำบลม่วงนำ  เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำลต ำบลม่วงนำ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เพ่ือเสนอให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ    ได้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติต ำบล
ม่วงนำ  เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำลต ำบลม่วงนำ พ.ศ. ๒๕๖๓  นั้น  
มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำย หรือเสนอแนะ/เพิ่มเติม อีกหรือไม่  เชิญครับ 

นายอนัน  การไส  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา เขต 1  กระผมขอเสนอให้ก ำหนดอัตรำกำรเก็บค่ำน้ ำเป็นไปในอัตรำเดียวกัน  หำกเทศบำล

ต ำบลม่วงนำมีเทศบัญญัติต ำบลม่วงนำ  เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำล
ต ำบลม่วงนำ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือควบคุมและเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรเรื่องนี้ 
ขึ้นกระผมเห็นด้วยเป็นอย่ำงยิ่ง 

นายจรรยา  พัฒบุบผา เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 8 กระผมขอเรียนสอบถำมในรำยละเอียดหมวดที่ 2  ข้อ 4  ค่ำธรรมเนียมกำรใช้น้ ำประปำ  

เก็บทุกรำยหรือว่ำเก็บเฉพำะรำยใหม่นับตั้งแต่มีเทศบัญญัตินี้บังคับ  และ  หมวดที่ 4  
ข้อ  28  กรณีที่มิเตอร์ช ำรุดตำมอำยุกำรใช้งำน  จะมีกำรเรียกเก็บค่ำน้ ำแบบไหนครับ  
ปัจจุบันเก็บหลังละ 50  บำททุกเดือนจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนใหม่  โดยแนวทำงใหม่
กระผมขอเสนอให้คิดโดยเก็บจำกยอดเดือนสุดท้ำยและบวกเพ่ิมอีก  50.-  บำท 

นายเกษม  หระสิทธิ์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
รองปลัดเทศบาล ตำมรำยละเอียดเทศบัญญัติต ำบลม่วงนำ  เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำล

ต ำบลม่วงนำ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดที่ 2  ข้อ 4  ค่ำธรรมเนียมกำรใช้น้ ำประปำ  กำรเก็บ
ค่ำธรรมเนียมจะเป็นค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  โดยจะเก็บเฉพำะผู้ใช้รำยใหม่  โดยเริ่มตั้งแต่
เทศบัญญัตินี้ประกำศใช้ครับ  ผู้ที่ใช้เดิมไม่ได้เรียกเก็บครับ  แต่นับตั้งแต่เทศบัญญัตินี้
ประกำศใช้  หำกมีผู้มำขอใช้น้ ำต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมครับ  และหมวดที่ 4  ข้อ  28 
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กรณีที่มิเตอร์ช ำรุดตำมอำยุกำรใช้งำน  ในรำยละเอียดก ำหนดว่ำจะเอำค่ำใช้น้ ำทั้ง 3  
เดือนสุดท้ำย  แล้วน ำมำหำรหำค่ำเฉลี่ยครับและบวกเพ่ิม 50.- บำท  

  ส่วนในขั้นตอนและรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรก็จะเป็นกำรแจ้งเป็นเอกสำร
ไปถึงผู้ใช้น้ ำจ ำนวน  3  ครั้ง  ให้ผู้ใช้น้ ำทรำบว่ำมิเตอร์ช ำรุดและต้องรีบปรับปรุงแก้ไข
ด่วนครับ  โดยในระเบียบจะก ำหนดไว้ชัดเจนในแนวทำงกำรปฏิบัติครับ 

 
นายสุรชาติ  การพงษ ์ ตำมที่ท่ำนรองปลัดเทศบำลแจ้ง  กระผมจะได้หำข้อสรุปเลยครับในกำรช ำระค่ำ 
ประธานสภา ฯ น้ ำประปำกรณีมิเตอร์ช ำรุดหำกที่ประชุมเห็นชอบตำมที่ท่ำนรองปลัดเสนอคือให้จ่ำยค่ำ

น้ ำโดยเก็บจำก 3 เดือนสุดท้ำยเฉลี่ยกันแล้วบวกเพ่ิมอีก  50.-  บำท เชิญยกมือครับ 

ทีป่ระชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)   เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์      จ ำนวน   10  เสียง 
  (2)   ไม่เห็นชอบ    จ ำนวน    -    เสียง 
  (3)   งดออกเสียง    จ ำนวน    -    เสียง 

นายจรรยา  พัฒบุบผา เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 กระผมขอเรียนสอบถำมรำยละเอียดค่ำธรรมเนียมแนบท้ำย   

-  กำรใช้น้ ำเพ่ือกำรเกษตร 

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
ปลัดเทศบาล   กำรใช้น้ ำเพ่ือกำรเกษตรเนื่องจำกพ้ืนที่ต ำบลม่วงนำประสบปัญหำเรื่องน้ ำอยู่เป็น 

ประจ ำ  ดังนั้น  หำกมีกำรขอน้ ำเพ่ือกำรเกษตรเรำจะไม่อนุญำต  หรือแม้แต่กิจกำรน้ ำ
หยอดเหรียญหำกมีกำรขอใหม่  เรำก็ไม่อนุญำตเพ่ิม   เพ่ือเป็นกำรแก้ปัญหำเรื่องน้ ำไม่
พอใช้ภำยในต ำบลครับ 

 
นายสุรชาติ  การพงษ ์ ตำมที่ท่ำนปลัดเทศบำลเสนอร่ำงเทศบัญญัติต ำบลม่วงนำ  เรื่อง กำรบริหำร 
ประธานสภา ฯ กิจกำรประปำของเทศบำลต ำบลม่วงนำ พ.ศ. ๒๕๖๓   มีท่ำนสมำชิกมีข้อสงสัยอีก

หรือไม่  ถ้ำไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมพิจำรณำรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติต ำบลม่วงนำ  
เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำลต ำบลม่วงนำ พ.ศ. ๒๕๖๓     

ที่ประชุม  มีมติดังนี้ 
         (1)  รับหลักกำร    จ ำนวน   10  เสียง 
  (2)  ไม่รับหลักกำร      จ ำนวน    -    เสียง 
  (3)  งดออกเสียง   จ ำนวน    -    เสียง   

วาระที่ 2 แปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติต าบลม่วงนา เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปาของเทศบาลต าบลม่วงนา พ.ศ. ๒๕๖๓    

นายสุรชาติ การพงษ์  ล ำดับต่อไป  กำรพิจำรณำวำระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปร
ประธานสภา ฯ   ญัตติเต็มสภำ  โดยให้ประธำนที่ประชุม  เป็นประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ  มี 
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สมำชิกสภำท่ำนใดประสงค์จะแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลม่วงนำ  เรื่อง 
กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำลต ำบลม่วงนำ พ.ศ. 2563 ตำมที่ปลัดเทศบำล
ได้เสนอมำบ้ำง 

    
ถ้ำไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมพิจำรณำเห็นชอบในกำรผ่ำนร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบล
ม่วงนำ  เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำลต ำบลม่วงนำ พ.ศ. 2563 ใน
วำระท่ี 2 

ทีป่ระชุม  - มีมติ ดังนี้ 
  (1)   เห็นชอบ           จ ำนวน   10  เสียง 
  (2)   ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน    -    เสียง 
  (3)  งดออกเสียง   จ ำนวน    -    เสียง 

วาระที่ 3 ลงมติแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลม่วงนา  เรื่อง การบริหาร
กิจการประปาของเทศบาลต าบลม่วงนา พ.ศ. 2563   

นายสุรชาติ การพงษ์  ล ำดับต่อไป  จะเป็นกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลม่วงนำ  เรื่อง กำร 
ประธานสภา ฯ บริหำรกิจกำรประปำของเทศบำลต ำบลม่วงนำ พ.ศ. 2563    ในวำระที่ 3 ซึ่งจะ

เป็นกำรยืนยันว่ำจะให้ตรำเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  โดยมีกำรอภิปรำยไปในวำระ 2 
แล้วนั้น    ผมจึงขอมติที่ประชุมพิจำรณำให้ตรำร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลม่วงนำ  
เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำลต ำบลม่วงนำ พ.ศ. 2563  เป็นเทศ
บัญญัติเทศบำลต ำบลม่วงนำ  เรื่อง  กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำลต ำบล
ม่วงนำ พ.ศ. 2563   

ที่ประชุมมีมต ิ   มีมติ ดังนี้ 
  1)   เห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ                  จ ำนวน   10  เสียง 
  (2)  ไม่เห็นชอบ     จ ำนวน    -    เสียง 
  (3)  งดออกเสียง     จ ำนวน    -    เสียง 
 
นายสุรชาติ  การพงษ์  ในระบียบวำระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ   เชิญท่ำนสมำชิกท่ำนอื่นแจ้งปัญหำควำมเดือดร้อน
ประธานสภา ฯ    ของประชำชนได้ครับ  มีหรือไม่ครับ  เชิญครับ   
 
นายกษาปณ์  มาตประสงค์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ก านันต าบลม่วงนา  กระผมขอแจ้งปัญหำภำยในต ำบลม่วงนำที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับ  เกี่ยวกับกำรรุกล้ ำที่ 

สำธำรณะประโยชน์  ไม่ว่ำจะเป็นถนนภำยในหมู่บ้ำน  ถนนเชื่อมบ้ำน  ขอให้เทศบำล
ช่วยดูแลจุดนี้ด้วยครับ 

 
นายประเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล   ตำมท่ีท่ำนก ำนันต ำบลม่วงนแจ้งปัญหำเกี่ยวกับกำรรุกล้ ำที่สำธำรณะประโยชน์   
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หรือแม้แต่ถนนสำยต่ำง ๆ  ภำยในต ำบลเชื่อมต ำบล  นั้น  เรื่องแนวเขตที่ดินเป็น
อ ำนำจของส ำนักงำนที่ดินครับ  แต่ถ้ำเป็นกำรขอควำมช่วยเหลือเพ่ือหำมุด  แนวเขต  
เทศบำลเรำก็สำมำรถวัดแนวเขตให้ได้  แต่จะให้มีควำมชัดเจนต้องส ำนักงำนที่ดิน  
ส่วนเรื่องที่สำธำรณะประโยชน์ภำยในต ำบลม่วงนำนั้น  เทศบำลต ำบลม่วงนำได้ท ำ
หนังสือเพ่ือขอสอบเขตที่สำธำรณะประโยชน์ภำยในต ำบลม่วงนำแล้ว  คำดว่ำคงไม่
นำนก็คงมีกำรด ำเนินกำรและเรื่องปัญหำกำรรุกล้ ำถนนกระผมก็ขอรับไว้ตรวจสอบ
ครับ 

นางศรีนวล  สุวรรณเรือง  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูที่  4  ดิฉันขอแจ้งปัญหำเรื่องกำรใช้น้ ำของหมู่ที่ 4  เนื่องจำกวำวล์น้ ำปัจจุบันมันไม่เป็น 

อัตโนมัติ  ดิฉันต้องเป็นคนที่ต้องคอยปิดเปิดตลอด  ที่จริงก็ไม่ใช้หน้ำที่แต่ด้วยจิตส ำนึก
และด้วยควำมเสียดำยน้ ำที่ไหลทิ้งตลอด   หรือบำงวันถ้ำไปเปิดช้ำก็เกิดกำรเข้ำใจผิดคิด
ว่ำมีกำรหวงน้ ำ  ก็มีกำรต่อว่ำกัน  ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว  ขอให้เทศบำล
พิจำรณำแก้ไขจุดนี้ด้วยค่ะ 

 
นายเกษม  หระสิทธิ์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
รองปลัดเทศบาล   กระผมขอเพ่ิมเติมเพ่ียวกับกำรขอสอบเขตที่ดินสำธำรณะภำยในต ำบลม่วงนำครับ  เพ่ือ 

เป็นฐำนข้อมูลของต ำบล  ส ำหรับขึ้นทะเบียนเป็น นสล.  ซึ่งจะมีกำรด ำเนินกำรภำยใน
ปีงบประมำณ  2563  นี้แน่นอนครับ     

 
นายสุรชาติ  การพงษ์  เชิญท่ำนอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมครับ  ถ้ำไม่มีท่ำนใดจะเพ่ิมเติมอีก ส ำหรับวันนี้ก็มีหลำย ๆ 
ประธานสภา ฯ   เรื่องทีท่่ำนสมำชิกเสนอให้ที่ประชุมได้ทรำบ   เทศบำลเรำก็จะได้มกีำรปรับปรุงในเรื่อง 

ต่ำง ๆ  ให้ดียิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป  ส ำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำประชุมในวันนี้ 
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำในครั้งต่อไปคงได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนด้วยดีเช่นเคย ขอบคุณ
ทุกท่ำนครับ  กระผมขอปิดกำรประชุม 

 
 

ปิดประชุม เวลำ 12.50 น. 
 

  (ลงชื่อ)    - พิชญาภรณ์  การนิตย์-      ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม                 
                     (  นำงสำวพิชญำภรณ์  กำรนิตย์ ) 

                 ต ำแหน่ง  เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ 

                      (ลงชื่อ ) - สุรชาต ิ การพงษ์ -      ผู้ตรวจรับรองรำยงำนกำรประชุม
         ( นำยสุรชำติ  กำรพงษ์ )  
                                 ประธำนสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ 
 
 


