
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 255๙ 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางรัตนะ เสริมมา ประธานสภา อบต.หาดสองแคว รัตนะ เสริมมา 
๒ นายศุภรัตน์ พุ่มไสว รองประธานสภา อบต.หาดสองแคว ศุภรัตน์ พุ่มไสว 
๓ นายธีรศักดิ์  สนแย้ม เลขานุการสภาประธานสภา อบต.

หาดสองแคว 
ธีรศักดิ์ สนแย้ม 

๔ นายวันชัย รุ่งเรืองธรรม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ วันชัย รุ่งเรืองธรรม 
๕ นายจรัญ ธีระแนว สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ จรัญ ธีระแนว 
๖ นางสาวกาญจนา ประมาณ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 กาญจนา ประมาณ 
๗ นางวันเพ็ญ กลมดวง สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 วันเพ็ญ กลมดวง 
๘ นางสมบัติ นนคลัง สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 สมบัติ นนคลัง 
๙ นายมาโนช มาทองแดง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ มาโนช มาทองแดง 

๑๐ นายมานพ โพธิ์โม้ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 มานพ โพธิ์โม้ 
๑๑ นายทรงวุฒิ น้อยทรัพย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ทรงวุฒิ น้อยทรัพย์ 
๑๒ นางสมพิศ เรือนทะยา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ สมพิศ เรือนทะยา 
๑๓ นางเสนอ มีท้วม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ เสนอ มีท้วม 
๑๔ นางเฉลิมรัตน์ นิกรแสน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ เฉลิมรัตน์ นิกรแสน 

 ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑ นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน นายก อบต.หาดสองแคว พงษ์เทพ ชัยอ่อน 
๒ นางอรุณี นันทโชติ รองนายก อบต.หาดสองแคว อรุณี นันทโชติ 
๓ นายนเรศ ทีระแนว รองนายก อบต.หาดสองแคว นเรศ ทีระแนว 
๔ นายกิตติกร ตรงต่อกิจ เลขานุการนายก อบต.หาดสองแคว กิตติกร ตรงต่อกิจ 
๕ นางจันทร์เพ็ญ บัวเผื่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ จันทร์เพ็ญ บัวเผื่อน 
๖ นางสาวประภาพรรณ มาก

พันธุ์ 
หัวหน้าส่วนโยธาและรักษาราชการ
ปลัด อบต.หาดสองแคว 

ประภาพรรณ มากพันธุ์ 

๗ นางกนกพร เฉิดพงษ์ตระกูล ผอ.กองคลัง อบต.หาดสองแคว กนกพร เฉิดพงษ์ตะกูล 
๘ นายไพบูลย์  เจริญศิลป์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ไพบูลย์ เจริญศิลป์ 

 
 
 

 
 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 255๙ 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

……………………………………………………… 
เปิดประชุมเวลา  09.00 น. 
นายธีรศักดิ์  สนแย้ม 
เลขานุการสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมเรียนเชิญ นางรัตนะ เสริมมา ประธานสภา อบต.หาดสองแคว

เปิดประชุม และด าเนินการประชุมสภาฯตามระเบียบ 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อม  ขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ 
  สมัยแรก  ประจ าปี 255๙  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
เรื่อง   การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   
สมัยสามัญ  ประจ าปี  255๙ สมัยแรก 

ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  มีมติก าหนดสมัย
ประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๕๙  สมัยแรก เริ่มตัง้แต่วันที่ ๑ – ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  มีก าหนด ๑๕ วัน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หาดสองแคว  สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
๒๕๕๘ นั้น 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสอง
แคว  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  วันที่   ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ   ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   เวลา ๐๙.๐๐  น.   เป็นต้นไป   จึงขอ
ประกาศให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม
ตามวันและเวลาดังกล่าว 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ. วันที่      ๒๘   เดือน   มกราคม   พ.ศ.๒๕๕๙ 
นางรัตนะ     เสริมมา 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ   ไม่มี 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจ าปี 255๘ วันที่  

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ กล่าวรายงานการประชุมสมัยที่ผ่านมา 
นายธีรศักดิ์  สนแย้ม 
เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัย

สามัญ สมัยที่ ๔  ประจ าปี 255๘วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ให้สมาชิกฯ พิจารณาตามไปด้วย  

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔  ประจ าปี 255๘วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 หรือไม่ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติที่ประชุม
สภาฯรับรองรายงานการประชุมด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม มติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี 
255๘ วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 ด้วยมติยกมือ   ๑๓   เสียง 

    
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

3.1  การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  
ประจ าปี 255๙ 

นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภา เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการปะชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 2 การประชุม  เชิญคะ 
นายธีรศักดิ์  สนแย้ม 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

ข้อ  20  นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ  6  แล้ว  การประชุม
สภา 

    ท้องถิ่น มี  2 ประเภท  คือ 
    1.  การประชุมสามัญ 
    2.  การประชุมวิสามัญ 

ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดย
ให้น าความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่



เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไป
ไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.   255๙ 

เชิญค่ะ 
นายวันชัย รุ่งเรืองธรรม 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑     เสนอ  4  สมัย  คือ 
   พฤษภาคม   255๙ 
   สิงหาคม     255๙ 
   พฤศจิกายน 25๕๙ 

สมัยแรกกุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  มีใครเสนอช่วงอ่ืนอีกไหม 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ  ขอมติที่ประชุมพิจารณา โดยการยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  เป็น  4  สมัย  คือ 
   พฤษภาคม   255๙ 
   สิงหาคม     255๙ 
   พฤศจิกายน 25๕๙ 

สมัยแรกกุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
ด้วยมติ  ๑๓    เสียง 

นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ              ขอให้เสนอช่วงวันที่ ช่วงวันที่การชุมสภาสมัยสามัญ ก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
นายศุภรัตน์ พุ่มไสว  
ส.อบต.หมู่ที่ ๗  เสนอวันที่  ๑ – ๑๕    ของเดือน 
 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอช่วงอ่ืนอีกหรือไม่ 
 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาเสนอ ช่วงการประชุม  เวลา คือวันที่ 1-15  
 
มติที่ประชุมสภาฯ  มีมติยกมือเห็นควรให้มีการประชุมในวันที่ 1-15 ของเดือน มีมติยกมือ  ๑๓   เสียง 
 
นางรัตนะ  เสริมมา 



ประธานสภาฯ เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
ประจ าปี 255๙   จ านวน  4  สมัย  คือ 

   วันที่ ๑-๑๕  พฤษภาคม   255๙ 
   วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม     255๙ 
   วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน 25๕๙ 

วันที่ ๑-๑๕       กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 

๓.๒ ญัตติ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๙ 

นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขาชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
นายธีรศักดิ์ สนแย้ม 
เลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗

(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖) มาตรา ๖๘(๑) และมาตรา ๗๑  
 มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท าหรือ

กิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเม่ือมี
กฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออก
ข้อบัญญัติ ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับ
ผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญนายกชี้แจงรายละเอียด 
นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน 
นายก อบต.  เนื่องจากเป็นการสมควรที่จะจัดให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  

การบริหารกิจการประปาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารจัดการให้
เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตน้ าประปาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดสองแควในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค ที่เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนในเขตความรับผิดชอบของการ
ประปา และจะมอบให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดประกอบข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ท่าน
ประธานสภา และท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาต่อไป   

นางกนกพร เฉิดพงษ์ตระกูล 



ผอ.กองคลัง  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว เรื่อง การบริหารกิจการประปา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ชุดที่ ๑ ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดสองแคว เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๙) 

 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ 
นายวันชัย รุ่งเรืองธรรม 
ส.อบต.หมู่ที่๑   ๑)เสนอแนะเรื่องการให้มีการรักษาดูแลคุณภาพน้ าประปาให้ได้มาตรฐานเพ่ือการใช้ 
   อุปโภค และบริโภคท่ีปลอดภัยกับประชาชน  
   ๒)เสนอให้มีระบบระบายน้ าทิ้งปลายสายเพื่อระบายตะกอนน้ าที่สกปรกออกก่อน 

ปล่อยน้ าให้กับประชาชน และเพ่ือการสามารถน าน้ าไปตรวจสอบคุณภาพได้อีกทาง
หนึ่ง 

นายธีรศักดิ์ สนแย้ม 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เห็นด้วยกับการออกข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา เพ่ือใช้ในการบริการกับ

ประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วในการจัดการ  
นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์ 
รักษาการปลัด อบต. จากที่มีการสอบถามเรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปานั้น ทางองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหาดสองแควได้มีการเก็บตัวอย่างน้ าประปาไปตรวจสอบทุกๆ ๖ เดือน
เพ่ือรักษาคุณภาพน้ าให้ได้มาตราฐานในการบริการกับประชาชนทุกหมู่บ้าน 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา อบต. เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม จึงขอมติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๙ ขอมติ 
ด้วยการยกมือ 

 
มติที่ประชุมสภาฯ ที่ประชุมสภาฯ มีมติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๙  ด้วยการยกมือ  13  เสียง 
 
   ๓.๓ ญัตติ การโอนงบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญนายก  ชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ในครั้งนี ้
 
นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน 
นายก อบต. เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแควได้มีการขยายพื้นท่ีส านักงานไปยัง

อาคารด้านล่างเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน เพ่ือความสะดวกสบายในการบริการนั้น 
โดยสภาพพ้ืนที่อาคารที่ได้มีการย้ายส านักงานบางส่วนยังไม่มีเครื่องปรับอากาศ 
และบางตัวที่มีอยู่แล้วเกิดความเสียหาย จึงจะขออ านาจสภาในการอนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจ านวน ๔ เครื่อง จ านวนเงิน ๑๓๒,๐๐๐ 



บาท เพื่อติดตั้งส านักงานใหม่ โดยรายละเอียดการขอโอนงบประมาณครั้งนี้จะมอบ
ให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป 

นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์ 
รักษาการปลัด อบต. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  หมวด  4  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 29  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   

   ตามบันทึกข้อความส านักงานปลัด ที่อต74201.๑/๔๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม  
255๙ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
ส านักปลัดจึงขอโอนงบประมาณรายจ่าย  
๑. ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 
๒๔,๐๐๐  BTU  จ านวน  ๔ เครื่อง  ราคาเครื่องละ ๓๓,000 บาท จัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาตามท้องตลาด เพ่ือเป็นการบริการประชาชน และ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (001๑0) งานบริหารทั่วไป (001๑1)  
แผนพัฒนาสามปี (255๙-256๑) ยุทธศาสตร์ที่ 6  แนวทางท่ี ๑  หน้าที่ ๗1 
ล าดับที่ ๑๒  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้   จึงขอโอนตั้งเป็นรายการ
ใหม่ จ านวนทั้งสิ้น ๑32,00๐ บาท  ซึ่งขอโอนลดจาก   เงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00๒๔0) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)  แผนพัฒนาสามปี (255๙-256๑) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางท่ี 1 หน้าที่ ๖๙  ล าดับที่ 4  จ านวน  132,000.- บาท 
ซึ่งเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ 

 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายธีรศักดิ์  สนแย้ม 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒  เห็นด้วยกับการที่จะมีการขยายส่วนงานต่างๆลงไปยังพ้ืนที่ด้านล่างเพ่ือบริการกับ 

ประชนได้ติดต่องานได้รวดเร็ว และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม 
 



นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม  จึงขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติ

ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  จ านวน ๑ 
รายการ รวมเป็นเงิน  ๑๓๒,๐๐๐ บาท   

มติที่ประชุมสภาฯ ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้มีการโอนงบประมาณประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๕๙   ไปตั้งเป็นรายการใหม่  จ านวน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน 
๑๓๒,๐๐๐ บาท   
มีมติจ านวน  ๑๓   เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีเรื่องประสานอ่ืนๆ หรือไม่ 
นายธีรศักดิ์ สนแย้ม 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒  ประสานเรื่องการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหาดสองแคว ปัจจุบัน 

มีสมาชิกทั้งหมด ๖๐๓ คน มีรายรับทั้งหมด ๘๓๕,๐๐๐ บาท และมีรายจ่าย 
๗๖๒,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๗๒,๐๐๐ บาท  

นายวันชัย รุ่งเรืองธรรม 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ประสานเรื่องความปลอดภัยในเขตการสร้างถนน แจ้งให้มีการปักป้ายบอกจุด

ก่อสร้างและจุดอันตรายต่างๆเพ่ือให้ผู้สัญจรได้ระมัดระวัง เนื่องจากถนนมีการ
ซ่อมแซมเป็นจุด อาจจะก่อให้เกิดความประมาทได้ 

 ประสานเรื่องเสียงตามสาย อยากให้มีการซ่อมแซมโดยด่วนเนื่องจากบางจุด
ประชาชนไม่ได้ยิน  

นางสาวประพาพรรณ มากพันธุ์ 
รักษาการปลัด อบต. ประสานเรื่องการส ารวจความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อน าเสนอ

พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแควประจ าปี 
๒๕๕๙ เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน 
นายก อบต. ๑)เรื่องกองทุนสวัสดิการนั้นจะจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่เพ่ือความ

สะดวกในการให้บริการ และการจัดการประชุมให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 
๑ ครั้ง  

 ๒)เรื่องการจ้างงานคนพิการ เนื่องจาก อบต.หาดสองแควได้รับการสนับสนุน
งบประมาณการจ้างงานคนพิการจากมูลนิธิฯ ปัจจุบันได้มีการจ้างงานคนพิการ
จ านวน ๑๓ คน มีการแบ่งการท างานตามส่วนต่างในพ้ืนที่ต าบล เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส านักงาน อบต.หาดสองแคว 
โดยส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้เพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนผู้พิการ 

 
ปิดประชุม   ๑๒.๓๐ น. 



 

 
(ลงชื่อ)     ธีรศักดิ์  สนแย้ม       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

       ( นายธีรศักดิ์  สนแย้ม ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
 
 
(ลงชื่อ)   
รัตนะ  เสริมมา        ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 ( นางรัตนะ  เสริมมา ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบการประชุมชุดที่ ๑ 
ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-ร่าง- 

 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

เร่ือง  การบริหารกิจการประปา  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
************************ 

 
 
 
 
 
 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยการบริหารกิจการประปา 

 
 
 
 
 

เหตุผล 
 เนื่องจากเป็นการสมควรที่จะจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การบรหิารกิจการประปา  พ.ศ.  
๒๕๕๒  ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสอง
แควในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  ที่เพียงพอแก่ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ซึ่งมาตรา  ๖๘(๑)  มาตรา  ๗๑  และมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ให้กระท าได้
โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
เรื่อง  การบริหารกิจการประปา  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

***************************************************** 
  

โดยที่เป็นการสมควรจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแควว่าด้วยการ
บริหาร กิจการประปา 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๘(๑)  มาตรา  ๗๑  และมาตรา  ๗๓  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๖  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   เรื่อง  การ
บริหารกิจการประปา  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  นับแต่วันถัด
จากวันประกาศโดยเปิดเผย  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

 ข้อ  ๓  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “องค์การบริหารส่วนต าบล”   หมายความถึง   องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสอง

แคว 
  “ผู้บริหารท้องถิ่น”   หมายความถึง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
  “การประปา”   หมายความถึง   ระบบประปาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดให้

มีขึ้นเพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่และรวมถึงกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้
ด าเนินการบริหารกิจการไปพลางก่อนจนกว่าหมู่บ้านจะมีความพร้อมในการน ากิจการประปาหมู่บ้านไป
ด าเนินการบริหารกิจการเอง 
   “ผู้ใช้น้ าประปา”   หมายความถึง   บุคคลที่ได้ท าสัญญาการใช้น้ าประปาไว้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ที่เคยยื่นความประสงค์และท าสัญญาขอใช้น้ าประปาต่อคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไว้ก่อนแล้ว 
   “พนักงานจดมาตรวัดน้ า   หมายความถึง   เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีหน้าที่จดมาตรวัดน้ าและเรียกเก็บเงินค่าน้ าประปา 
   “พนักงานผลิตน้ าประปา”   หมายความถึง   เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ
ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการผลิตน้ าประปา   จัดหาน้ าสะอาด   บริการประชาชนผู้ใช้น้ าประปาและตรวจสอบ
ซ่อมแซม   บ ารุงรักษาระบบน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   “การงดจ่ายน้ า”   หมายความถึง   การที่กิจการประปา งดจัดส่งหรือจ าหน่ายน้ า
ให้แก่ผู้ใช้น้ า จะเป็นด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตามท่ีผู้ใช้น้ าจะไม่สามารถใช้น้ าได้ต่อไป 
   “มาตรวัดน้ า”   หมายความถึง   เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่การประปาได้ติดตั้งให้กับ
ผู้ใช้น้ าเพื่อวัดปริมาณน้ า 

 
   “เครื่องกั้นน้ า”  หมายความถึง  ประตูน้ าที่ติดตั้งหน้ามาตรวัดน้ าซึ่งมีไว้ส าหรับปิด
และเปิดน้ า 



   “ท่อภายใน”  หมายความถึง  ท่อท่ีต่อจากมาตรวัดน้ าเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้
น้ าหรืออาคารของผู้ใช้น้ า 

 

   “ท่อภายนอก”  หมายความถึง  ท่อที่ต่อจากท่อจ่ายน้ าของการประปาไปเชื่อมกับ
มาตรวัดน้ า 

   “อุปกรณ์การประปา”  หมายความถึง  มาตรวัดน้ า  ประตูกั้นน้ า  ท่อประปา
ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

   “จุดติดตั้งมาตรวัดน้ า”  หมายความถึง  สถานที่ที่ถูกก าหนดเป็นที่ตั้งมาตรวัดน้ า
และเครื่องก้ันน้ าเพ่ือให้มีการอ่านมาตรน้ าได้อย่างสะดวก 

    

“ค่าประกันการใช้น้ า”   หมายความถึง   เงินที่การประปาเรียกเก็บตามขนาดมาตร
วัดน้ า 

เพ่ือเป็นหลักประกันในการช าระค่าน้ าประปาแต่ละเดือน  โดยผู้ใช้น้ าจะได้รับค่าประกันคืนเต็มจ านวน  เมื่อ
ยกเลิกการใช้น้ าและไม่มีหนี้ค้างช าระค่าน้ าประปา  เว้นแต่ผู้ขอใช้น้ าประเภทหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
และองค์การอ่ืนที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว  ให้ได้รับยกเว้นค่าประกันการใช้น้ า 

 

   “ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์”  หมายความถึง  ค่าแรงงาน  มาตรวัดน้ า  ท่อประปา
และอุปกรณ์อ่ืนๆที่ใช้ในการติดตั้ง  นับจากมาตรวัดน้ าถึงจุดประสานท่อ  ซึ่งไม่รวมท่อและอุปกรณ์หลังมาตร
วัดน้ าที่ผู้ขอใช้น้ าต้องด าเนินการเอง  

 

   “ค่ามัดจ า”   หมายความถึง   เงินที่ผู้ใช้น้ าต้องช าระให้แก่การประปาในวันที่ขอ
ติดตั้งเพ่ือน าไปใช้ในการส ารวจสถานที่และประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

 

   “ค่าบริการทั่วไป”   หมายความถึง  เงินที่การประปาเรียกเก็บเป็นรายเดือน ตาม
ขนาดมาตรวัดน้ าที่ติดตั้งเพ่ือน าไปใช้ในการบ ารุงรักษา   ซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ า   อุปกรณ์และท่อจ่ายน้ า
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

   “ค่าน้ าประปา”  หมายถึง  การก าหนดอัตราค่าน้ าขั้นต่ าของผู้ใช้น้ าคิดบนพ้ืนฐาน
ของความจ าเป็นที่ผู้ใช้น้ าต้องการใช้น้ าประปาในแต่ละเดือนตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้าย ซึ่งอัตราค่า
น้ าขั้นต่ าอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
ข้อ  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกระเบียบ  ประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
 



หมวด  ๑ 
การขอใช้น้ าประปา 

.............................................. 
 

ข้อ  ๖  บุคคลดังต่อไปนี้มีอ านาจยื่นค าขอใช้น้ าต่อการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑) เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
(๒) ผู้เช่า หรือผู้ครอบครอง 
(๓) ผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจมอบอ านาจในการยื่นค าขอใช้น้ าประปาได้  ทั้งนี้ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
ข้อ  ๗  บุคคลใดต้องการใช้น้ าของการประปาให้ยื่นค าขอต่อการประปาตามแบบค าขอที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้  เว้นแต่จะเป็นผู้ใช้น้ าประปาของกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งได้เคยยื่นค าขอใช้น้ าประปาต่อคณะ
กรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไว้แล้วให้แจ้งขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ าต่อการ
ประปาโดยไม่ต้องยื่นค าขอใช้น้ าใหม่ 
  
ข้อ  ๘  การยื่นค าขอใช้น้ าประปาตามข้อ  ๖  ให้แนบหลักฐานประกอบค าขอพร้อมช าระค่าธรรมเนียมตาม
บัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติดังนี้ 
 ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน   
 ๓.  กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 ๔.  หลักฐานการเป็นผู้แทนนิติบุคคล 
 ๕.  หนังสือมอบอ านาจกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นค าขอแทน 
 กรณีท่ีผู้ขอใช้น้ าเป็นส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือนิติบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วให้
หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลแล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอ านาจลงนาม
ในแบบค าขอใช้น้ าประปาและสัญญาการใช้น้ าประปา 
 การมอบอ านาจต้องท าเป็นหนังสือและมีพยานอย่างน้อยสองคนและปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
 ในกรณีมีความจ าเป็นต้องวางท่อประปาผ่านที่ดินของผู้อ่ืน ผู้ขอใช้น้ าต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของที่ดินนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือแสดงต่อการประปาในวันยื่นค าขอ 
  
ข้อ  ๙  ผู้ใช้น้ าประปารายใดมีความประสงค์ขอใช้น้ าประปาเป็นการชั่วคราวให้ยื่นค าขอโดยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเดียวกับการยื่นขอใช้น้ ากรณีทั่วไป   
 
 
 
 
 
 

 



หมวด  ๒  
 การยกเลิกการใช้น้ า 

 
ข้อ  ๑๐  เมื่อผู้ใช้น้ าประปาต้องการยกเลิกการใช้น้ า  ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อการประปา เพ่ือ
ขอรับเงินประกันการใช้น้ าคืนเต็มจ านวน  เว้นแต่จะมีหนี้อันเกิดจากการใช้น้ าประปาค้างช าระอยู่ให้หักออก
ก่อนตามจ านวนที่ค้างส่วนที่เหลือ ถ้าหากมี ให้คืนแก่ผู้ใช้น้ า  ทั้งนี้  ให้น าบัตรประชาชนพร้อมส าเนา  ใบเสร็จ
ค่าประกนัการใช้น้ า  และใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปาครั้งสุดท้ายของผู้โอน หรือส าเนา (ถ้ามี)เป็นหลักฐานใน
การรับเงินคืน 
 
 

หมวด  ๓ 
การด าเนินการติดตั้ง 

 
ข้อ  ๑๑  การต่อท่อประปาจากท่อจ่ายน้ าของการประปาถึงที่ติดตั้งมาตรวัดน้ า  รวมทั้งการติดตั้งมาตรวัดน้ า 
และเครื่องก้ันน้ าตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ   พร้อมทั้งการก าหนดขนาดของสิ่งของเหล่านั้นให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของการประปาโดยเฉพาะผู้หนึ่งผู้ใดจะกระท าโดยพลการมิได้    

บรรดาท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน้ า  อุปกรณ์เครื่องกั้นน้ ารวมทั้งมาตรวัดน้ าเมื่อได้ติดตั้งแล้วให้ตก
เป็นทรัพย์สินของการประปา เว้นแต่ ท่ออุปกรณ์ภายในมาตรวัดน้ าถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ า   
 
ข้อ  ๑๒  ในวันที่ขอติดตั้งประปา  เมื่อผู้ขอใช้น้ าได้ช าระค่ามัดจ าแก่การประปาตามอัตราที่ก าหนดในบัญชี
แนบท้ายข้อบัญญัตินี้แล้ว  ให้การประปามอบหมายเจ้าหน้าที่ออกส ารวจสถานที่และจัดท าแบบแปลนแผนผัง  
เพ่ือประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ าทราบภายในเจ็ดวัน   

การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งประมาณการค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์  รวมทั้งค่าประกันการใช้
น้ าตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้เว้นแต่การติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาดไม่เกินเส้นผ่าศูนย์กลาง  
¾ นิ้ว  และมีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ าประปาไม่เกินยี่สิบเมตรค่าแรงและค่าอุปกรณ์ให้ใช้ราคาเหมาจ่ายใน
อัตราไม่เกินเจ็ดร้อยห้าสิบบาท  
 ผู้ขอใช้น้ าซึ่งได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องช าระค่าใช้จ่ายตามประมาณการภายในสามสิบวัน  การ
ประปาจึงจะด าเนินการติดตั้งประปาให้  หากไม่ช าระภายในเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้ใช้น้ าสละสิทธิ์ในการขอใช้
น้ าประปาครั้งนั้น และการประปามีอ านาจริบเงินมัดจ าไว้ได้ทั้งสิ้น 
 
ข้อ  ๑๓  ผู้ขอใช้น้ าประปาที่ยื่นค าร้องและช าระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาแล้วต่อมา ปฏิเสธที่จะให้การ
ประปาวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ าภายในเวลาที่ได้รับแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่า ผู้ขอใช้น้ า
สละสิทธิ์การใช้น้ า  ให้การประปาคืนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาที่ได้ช าระไว้โดยหักค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการในอัตราร้อยละ  ยี่สิบ 
 
 
 
 



หมวด  ๔ 
หน้าที่ผู้ใช้น้ า 

 
ข้อ๑๔ ผู้ใช้น้ าจะใช้เครื่องสูบน้ าหรือเครื่องมืออ่ืนใดสูบน้ าโดยตรงจากท่อน้ าของการประปาหรือจากท่อภายใน
มิได้  ถ้าใช้น้ าจากแหล่งอ่ืน  เช่น  น้ าฝน  น้ าบ่อบาดาล  ฯลฯ  ผู้ใช้น้ าจะต้องต่อท่อแยกไว้ต่างหากจากท่อจ่าย
น้ าของการประปาและท่อภายใน 
 ในกรณีผู้ใช้น้ ากระท าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งการประปามีสิทธิงดจ่ายน้ าแก่ผู้ใช้น้ าและเรียกให้ผู้ใช้น้ า
ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดแต่การนั้นตามท่ีการประปาก าหนด 
  
ข้อ  ๑๕  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามาตรวัดน้ าคลาดเคลื่อน   ให้ผู้ใช้น้ าแจ้งเป็นหนังสือต่อการประปาเพ่ือ
ท าการตรวจสอบมาตรวัดน้ า 
 เมื่อมีการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วปรากฏว่ามาตรวัดน้ ามีการคลาดเคลื่อนจริง  การประปาจะ
ด าเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการตรวจสอบ และการประปาจะคิดจ านวนน้ าที่
ได้ใช้หรือสูญเสียไปโดยใช้อัตราเฉลี่ยเท่ากับจ านวนน้ าที่ได้ใช้ในสามเดือนที่ผ่านมา  แต่หากตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่ามาตรวัดน้ าอยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกติผู้ใช้น้ าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบตามอัตราที่การ
ประปาก าหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 เมื่อมีเหตุสงสัยตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ าในการแจ้งให้การประปาทราบภายในสามวัน
ท าการ  หากผู้ใช้น้ าเพิกเฉยให้ถือว่ามีเจตนาทุจริตและมีโทษเช่นเดียวกับความผิดข้อ  ๒๘   
 
ข้อ  ๑๖  ผู้ใช้น้ าจะท าการปลูกสร้าง  ต่อเติมโรงเรือน  สิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด ปลูกต้นไม้หรือกระท าการใดๆอัน
เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบการส่งน้ าประปา  การบ ารุงรักษามาตรวัดน้ าตลอดจนท่อและอุปกรณ์
มิได้    เว้นแต่ จะได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับการประปา 
 
ข้อ  ๑๗  ผู้ใช้น้ ารายใดยินยอมให้ผู้อื่นเอาน้ าประปาไปใช้โดยการซื้อขาย  การให้  หรือวิธีการอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกันไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือค้าก าไรหรือไม่จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการ
ประปา 
 

หมวด  ๕ 
การช าระค่าน้ าประปาและการเก็บเงิน 

 
ข้อ  ๑๘  ให้ผู้ใช้น้ าช าระเงินค่าน้ าประปาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้  ซึ่งการ
ประปาจะค านวณจากปริมาณการใช้น้ าของผู้ใช้น้ าที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ าคูณด้วยอัตราค่าน้ าประปาที่ใช้ใน
ปัจจุบันค่าน้ าที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าน้ าประปาขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย 
 ให้การประปาออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปาตามวรรคหนึ่งและค่าบริการทั่วไปให้แก่ผู้ใช้น้ าไว้เป็น
หลักฐานทุกครั้ง 
 



ข้อ  ๑๙  ผู้ใช้น้ าประปาอาจช าระเงินค่าน้ าประปาทันทีท่ีพนักงานจดมาตรวัดน้ าน าใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้ง
หนี้ไปขอเรียกเก็บ หรืออาจขอใบแจ้งหนี้เพ่ือช าระเงินด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการประปาภายในเจ็ดวันนับแต่วัน
ได้รับใบแจ้งหนี้ 
 
 

หมวด  ๖ 
การจดและอ่านมาตรวัดน้ า 

 
ข้อ  ๒๐  เมื่อการประปาได้ติดตั้งมาตรวัดน้ าให้แก่ผู้ขอใช้น้ าประปาแล้วให้พนักงานจดมาตรวัดน้ าท าการอ่าน
มาตรวัดน้ าของผู้ใช้น้ าในเดือนถัดไปซึ่งตรงกับวันที่ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ าเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปาโดย
ให้ถือว่าเป็นค่าน้ าประปาเดือนนั้น  ทั้งนี้  การประปาอาจปรับเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ ารายใหม่ให้
สอดคล้องกับระบบการอ่านมาตรของการประปา 
 
ข้อ  ๒๑  ผู้ใช้น้ าต้องให้ความยินยอมและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การประปาซึ่งมีหน้าที่เข้าไปในที่ดิน  
อาคารหรือสถานที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ใช้น้ าเพ่ือจดตัวเลขการใช้น้ า (จดมาตรวัดน้ า) ในแต่ละเดือน  
ตลอดจนการตรวจสอบ  แก้ไข  ซ่อมแซมมาตรวัดน้ าหรือท่ออุปกรณ์ในการส่งน้ าระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
ถึง            พระอาทิตย์ตก ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ให้แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานทุกครั้ง 
 

 
หมวด  ๗ 

การโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ าประปา 
 
ข้อ  ๒๒  การโอนกรรมสิทธิ์การในการใช้น้ าประปาอาจมีได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ใช้น้ าเดิมตาย หรือ ย้ายที่อยู่  หรือ 
(๒) การเช่าบ้านหรืออาคารที่ติดตั้งประปาไว้แล้ว 
(๓) การซื้อขายบ้านหรืออาคารที่ติดตั้งประปาไว้แล้ว 
(๔) กรณีอ่ืนที่การประปาก าหนด 
ผู้โอนตามวรรคหนึ่งอาจมอบอ านาจเป็นหนังสือในการขอโอนกรรมสิทธิ์มาตรวัดน้ าหรือเพ่ือ 

ขอรับเงินประกันคืนเนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์ และผู้รับโอนจะมอบอ านาจเพ่ือรับโอนกรรมสิทธิ์ มาตรวัดน้ า
ก็ให้ท าได้  ทั้งนี้หนังสือมอบอ านาจต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
 กรณีผู้โอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ าตามวรรคหนึ่งถึงแก่ความตายให้ทายาทเป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์ 
 
ข้อ  ๒๓  ให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ าตามข้อ  ๒๑  น าหลักฐานต่อไปนี้แสดงต่อการประปา 

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรประจ าตัวพนักงานองค์การของรัฐ 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน 
(๓) ส าเนาหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน/อาคาร(ถ้ามี) 
(๔) ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าบ้าน/อาคาร (ถ้ามี) 
(๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่มาตรวัดน้ าตั้งอยู่ 



 
ข้อ  ๒๔  การรับโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ าตามข้อ  ๒๑  ผู้โอนต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรประจ าตัวพนักงานองค์การของรัฐ 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน 
(๓) ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีผู้โอนตาย) 
(๔) ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น้ าตัวจริง (กรณีหายให้ใช้ใบแจ้งความ) 
(๕) ใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปาครั้งสุดท้ายของผู้โอนหรือส าเนา (ถ้ามี) 

 
ข้อ  ๒๕  ถ้าผู้ใช้น้ าได้รื้อถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิล าเนา  โดยมิได้แสดงเจตนาว่าจะครอบครองสิทธิการ
ใช้น้ าอยู่ต่อไปหรือโอนสิทธิการใช้น้ าให้ผู้อ่ืนหรือบอกเลิกสัญญาการใช้น้ าภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รื้อ
ถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิล าเนาให้ถือว่าสละสิทธิการใช้น้ า  การประปาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการจ่ายน้ า
หรือโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ าให้แก่บุคคลอ่ืน 
 
ข้อ  ๒๖  กรณีผู้ใช้น้ าถึงแก่ความตาย  ทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่นั้น  ประสงค์จะได้รับสิทธิใน
การใช้น้ าต่อไป ให้ทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์แสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการประปาเพ่ือท าการ
โอนสิทธิการใช้น้ าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้น้ าถึงแก่ความตาย 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่งหากทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่มิได้ด าเนินการใดๆเพ่ือขอรับโอน
สิทธิการใช้น้ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่ามีเจตนาสละสิทธิ์ การประปามีอ านาจในการงดการจ่าย
น้ าประปานั้นได้ 
 การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารอันเนื่องจากการซื้อขาย  การเช่าหรือการท า   
นิติกรรมใดๆ โดยที่คู่กรณีมิได้ตกลงในเรื่องสิทธิในการใช้น้ าหรือเงินประกันการใช้น้ าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้
ถือว่า ผู้ใช้น้ ารายเดิมได้สละสิทธิหรือโอนเงินประกันการใช้น้ าไปเป็นของผู้ครอบครองบ้านหรืออาคาร  ตาม
สิทธิสืบเนื่องจากการท านิติกรรมดังกล่าว  ผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารใหม่มีสิทธิขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ าได้โดยไม่
ต้อง 
จ่ายเงินประกันการใช้น้ าหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด  เว้นแต่ผู้ใช้น้ ารายเดิมได้ถอนเงินประกันการใช้น้ าไปแล้ว  หรือ
กิจการประปาได้หักเงินประกันการใช้น้ าชดใช้ค่าน้ าที่ค้างช าระจนหมดสิ้นแล้ว  ให้ผู้ครอบครองบ้านหรือ
อาคารรายใหม่  วางเงินประกันการใช้น้ าใหม่ 
 
 

หมวด  ๘ 
ความรับผิดของผู้ใช้น้ า 

 
ข้อ  ๒๗  การประปาถือเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ใดกระท าโดยเจตนา หรือ โดยประมาท
ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของกิจการประปาไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม  ผู้นั้นต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่การประปาตามความเสียหายนั้นทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิการประปาในการด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญา 
 



ข้อ  ๒๘  ผู้ใดโดยทุจริตเอาน้ าประปาไปใช้  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ าหรือกระท าการใดๆ
เพ่ือเอาน้ าประปาไปใช้โดยไม่มีอ านาจ   ให้การประปางดจ่ายน้ า(ตัดมาตร)ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
และเป็นดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณาด าเนินคดีแก่ผู้นั้น 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ผู้กระท าผิดชดใช้ค่าน้ าประปาที่ได้ใช้ไปแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่การ
ประปาก าหนด และมิให้อนุญาตจ่ายน้ าประปาแก่ผู้นั้นจนกว่าจะได้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจ านวน 
 ในกรณีที่ผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้น้ าใหม่  ผู้ใช้น้ าต้องด าเนินการขอใช้น้ าเสมือนเป็น
ผู้ใช้น้ ารายใหม่และให้ช าระค่าธรรมเนียมขอบรรจบมาตรวัดน้ าตามอัตราบัญชีแนบท้าย 
 
ข้อ  ๒๙  ในกรณีที่ผู้ใช้น้ าค้างช าระค่าน้ าประปาเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกันให้การประปาแจ้งเตือนเป็น
หนังสือให้ผู้ใช้น้ าทราบเพ่ือด าเนินการช าระค่าน้ าที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้ง 
 กรณีตามวรรคหนึ่ง  เมื่อมีเหตุผลอันสมควรผู้บริหารท้องถิ่นอาจขยายเวลาการช าระค่าน้ าได้ไม่เกิน
สามสิบวันและอาจแบ่งการช าระออกเป็นงวดๆก็ได้  ทั้งนี้ให้มีบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ถ้าผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่งได้รับแจ้งแล้วเพิกเฉยหรือผิดสัญญาข้อตกลงตามวรรคสองให้การประปามี
อ านาจบอกเลิกสัญญาและงดจ่ายน้ า (ตัดมาตร)ทันที  และมีอ านาจหักค่าน้ าที่ค้างช าระจากค่าประกันการใช้
น้ าได้เต็มจ านวน 
 
ข้อ  ๓๐  ผู้ใดละเมิดการใช้น้ าหรือกระท าการใดๆให้การประปาได้รับความเสียหายหรือไม่ยอมช าระเบี้ยปรับ
หรือค่าเสียหายตามที่การประปาเรียกเก็บ  เมื่อถูกงดจ่ายน้ าประปาแล้ว (ตัดมาตรวัดน้ า)  แต่การประปายัง
ไม่ได้บอกเลิกสัญญาหากผู้นั้นน าเงินมาช าระหนี้ที่ค้างทั้งหมดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่งดจ่ายน้ า  ให้การ
ประปาท าการติดตั้งมาตรวัดน้ าให้ใช้ตามเดิม  ทั้งนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ าตามอัตราที่การ
ประปาก าหนดในบัญชีแนบท้าย 
 ในกรณีที่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเมื่อได้ช าระหนี้ที่ค้างทั้งหมดแล้วให้ยื่นค าขอใช้น้ าและช าระ
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาเสมือนเป็นผู้ใช้น้ ารายใหม่ 
 

หมวด  ๙ 
การเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ าและการย้ายสถานที่ใช้น้ า 

 
ข้อ  ๓๑  ในกรณีที่ผู้ใช้น้ าต้องการเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ า หรือย้ายสถานที่ใช้น้ า หรือเปลี่ยนจุดประสานท่อ
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในเขตพ้ืนที่บริการของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่เปลี่ยน
ขนาดมาตรวัดน้ าให้ยื่นค าร้องต่อการประปาพร้อมหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวพนักงานองค์การของรัฐ 
(พร้อมส าเนา) 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านที่จะย้ายสถานที่ใช้น้ าไป 
(๓) ใบเสร็จค่าน้ าประปาครั้งสุดท้ายหรือส าเนา (ถ้ามี) 
(๔) ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ า (ถ้ามี) 
ในกรณีการขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ าตามวรรคหนึ่งผู้ขอใช้น้ าต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
เช่นเดียวกับ 



การขอใช้น้ าประปาในครั้งแรกและให้การประปาคืนเงินค่าประกันการใช้น้ าที่เรียกเก็บไว้เดิมแก่ผู้ขอใช้น้ า 
กรณีการย้ายสถานที่ใช้น้ าหรือเปลี่ยนจุดประสานท่อตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้น้ าช าระค่าธรรมเนียม 

เช่นเดียวกับการขอติดตั้งใหม่ ยกเว้นค่ามาตรวัดน้ าและค่าประกันการใช้น้ า 
 
 

หมวด  ๑๐ 
บทก าหนดโทษ 

 
ข้อ  ๓๒  กรณีมาตรวัดน้ าเสียหาย  บุบสลายหรือช ารุดโดยการกระท าของผู้ใช้น้ าหรือบริวารท าให้ไม่สามารถ
วัดค่าการใช้น้ าได้มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้น้ าแจ้งการประปาภายในห้าวันเพ่ือติดตั้งมาตรวัดน้ าใหม่โดยออก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดให้การประปาแจ้งการงดจ่ายน้ าเป็นหนังสือภายในสามวันท า
การและด าเนินการงดจ่ายน้ าทันที 
 กรณีตามวรรคหนึ่งถ้าในเดือนใดไม่อาจคิดค่าน้ าประปาที่ได้ใช้ไปได้ให้ค านวณจากจ านวนน้ าที่ได้ใช้ไป
เท่ากับอัตราค่าน้ าเฉลี่ยสามเดือนที่ผ่านมา 
 การขอใช้น้ าภายหลังการงดจ่ายน้ าตามวรรคสองให้ผู้ใช้น้ าด าเนินการขอใช้น้ าเสมือนเป็นผู้ใช้น้ าราย
ใหม่ 
 
ข้อ  ๓๓  ผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๑๑  วรรคหนึ่ง  ข้อ  ๑๔ ข้อ ๑๖  ข้อ ๑๗ และข้อ  ๒๘  มี
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 

หมวด  11 
บททั่วไป 

 

 ข้อ  34   บุคคลใดแสดงเจตนายกที่ดินให้แก่การประปาโดยปราศจากค่าตอบแทนเพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง
และเป็นที่ตั้งระบบประปาเพ่ือส่งจ่ายน้ าให้แก่บรรดาผู้ใช้น้ าถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีคุณูปการต่อการประปา  ให้
การประปาประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลนั้นให้ทราบโดยทั่วกัน 
          ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือทายาทผู้รับมาดกได้รับยกเว้นค่าน้ าประปาในอัตราไม่เกิน   30  ลูกบาศก์
เมตรต่อเดือนตลอดจนค่าธรรมเนียมทุกประเภทในการขอใช้ประปาครั้งแรก   ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุคคลภายนอก
ผู้รับโอนสิทธิในการใช้น้ าประปาจากบุคคลดังกล่าว 
          การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
 

ข้อ 35  ให้สถานที่ราชการ  บ้านพักราชการ   วัด มัสยิด  สถานที่ประกอบศาสนพิธี   ที่มีใบอนุญาต   ให้
ได้รับสิทธิช าระค่าน้ าประปาในอัตราเพียงครึ่งหนึ่งของค่าน้ าประปา   30     ลูกบาศก์เมตรแรกต่อเดือน 
ข้อ  36  ในกรณีมีความจ าเป็นมีการประปาต้องท าการซ่อมแซมระบบประปาซึ่งท าให้ต้องหยุดการส่งจ่ายน้ า
เป็นการชั่วคราวการประปาจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน   เว้นแต่   ในกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การประปาอาจท าการซ่อมแซม  ปรับปรุงหรือแก้ไขระบบประปา
ตามควรแก่กรณี  โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า 
 



 
บทเฉพาะกาล 

…………………………………………………….. 
ข้อ  37   ข้อบัญญัติที่เก่ียวกับค่าประกันการใช้น้ ามิให้กระทบต่อผู้ใช้น้ าตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดสองแคว   เรื่อง  การบริหารกิจการประปา  พ.ศ. 2559   ที่มีอยู่ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 
 
                  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                     ประกาศ  ณ   วันที่....................เดือน..............................พ.ศ. ........................... 
 
 

                                    (ลงชื่อ)........................................................... 
                                        (นายพงษ์เทพ      ชัยอ่อน) 

                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
 

ความเห็นนายอ าเภอ 
...................................................................... 
 
 (ลงชื่อ)............................................................ 
        (..........................................................) 
วันที่....................เดือน...................................พ.ศ................... 
 
 

 


