
8 

 
 
 

 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
 

เรื่อง  การบริหารกิจการประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนสตอ  

พ.ศ.๒๕61 
 
 
 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
อ าเภอควนโดน   จังหวัดสตูล 

 



1 

 

 
 
 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

เรื่อง  การบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
พ.ศ.๒๕61 

    
 

                      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ควนสตอและนายอ าเภอควนโดน จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑   ข้อบัญญัตินี้   เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง การบริหาร
กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ พ.ศ.๒๕61” 
 

  ข้อ ๒   ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล  เมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควน
สตอ 
 

  ข้อ ๓   บรรดาระเบียบ  ข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้   
ให้ยกเลิกและก าหนดใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 

  ข้อ ๔   ในข้อบัญญัตินี้ 
  "องค์การบริหารส่วนต าบล" หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
 

                     “นายกองค์การบริหารส่วนต าบล” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
 

  "เจ้าหน้าที่"  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลและปฎิบัติงานเกี่ยวกับระบบประปา ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
 

  “ผู้ใช้น้ า”   หมายถึง  บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรหรือสถานประกอบการที่ได้ยื่นค าร้องขอใช้
น้ าประปาไว้กับการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอและได้รับอนุมัติให้ใช้น้ าประปาแล้ว  

  "มาตรวัดน้ า"  หมายความว่า  เครื่องวัดปริมาตรน้ าที่แสดงว่าผู้ใช้น้ าได้ใช้น้ าไปจ านวนเท่าใด 
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอก าหนด 
 

           "ประตูน้ า" หมายความว่า  เครื่องกั้นน้ าที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าหรือหลังมาตรวัดน้ า ซึ่งมีไว้
ส าหรับเปิดและปิดน้ า 
 

              "ท่อและอุปกรณ์ภายใน"  หมายความว่า  ท่อและอุปกรณ์ที่ต่อจากหลังมาตรวัดน้ าเข้าสู่
ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ าหรืออาคารของผู้ใช้น้ า 
 



2 

 

                     "ท่อและอุปกรณ์ภายนอก"  หมายความว่า ท่อและอุปกรณ์ท่ีต่อจากหน้ามาตรวัดน้ าออกไป
บรรจบกับท่อจ่ายน้ า  
 

                     "ระบบประปา" หมายความว่า ระบบประปาที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน  ชุมชน  หรือที่สาธารณะใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ ประกอบด้วย 
ระบบประปาต่างๆ ที่ด าเนินการก่อสร้างเองและรับโอนมาจากหมู่บ้านเพ่ือบริหารจัดการเอง 
                     ความตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงระบบประปาหมู่บ้านที่หมู่บ้านได้บริหารจัดการเองในรูปแบบ
คณะกรรมการการใช้น้ าประปาหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ 
                     

                      "อาคาร"  หมายความว่า ตึก  บ้านเรือน  โรง  ร้าน แพ  คลังสินค้า ส านักงาน  หรือสิ่งที่
สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 

                      “ค่าประกันการใช้น้ า” หมายความว่า เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ เรียกเก็บ
ตามขนาดมาตราวัดน้ าเพ่ือเป็นหลักประกันในการช าระค่าน้ าประปาแต่ละเดือน โดยผู้ใช้น้ าจะได้รับค่าประกัน
คืนเต็มจ านวนเมื่อยกเลิกการใช้น้ าและไม่มีหนี้ค้างช าระค่าน้ าประปา เว้นแต่ ผู้ขอใช้น้ าประเภท หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การอื่นที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วให้ได้รับการ ยกเว้น ค่าประกันการใช้น้ า 
 

  ข้อ ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ รักษาการตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลฉบับนี้ และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ออกข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ  
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้  
  

หมวด  ๑ 
การขอใช้น้ าประปา  ค่าธรรมเนียม และการเรียกเก็บเงินค่าใช้น้ าประปา 

 
 ข้อ ๖  บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิยื่นขอใช้น้ าประปาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                   (๑) เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
                   (๒) ผู้เช่าหรือผู้ครอบครอง 
                   (๓) ผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล โรงเรียน มัสยิด หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจ

ของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง 
                    บุคคลตามวรรคหนึ่ง อาจมอบอ านาจในการยื่นค าขอใช้น้ าประปาได้ ทั้งนี้ ต้องท า

หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

           ข้อ ๗ บุคคลใดต้องการใช้น้ าประปาให้ยื่นค าร้องต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

 

           ข้อ ๘ การยื่นค าร้องขอใช้น้ าประปา ตามข้อ ๖ ให้แนบหลักฐานประกอบค าขอพร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังนี้ 
                           (๑) ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

                (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
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                           (๓) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล 
                           (๔) หนังสือมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นค าขอแทน 
                          กรณีที่ผู้ขอใช้น้ าเป็น ส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนและมี
ใบอนุญาตแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลแล้วแต่กรณี 
เป็นผู้มีอ านาจลงนามในแบบค าขอใช้น้ าประปา 
                      การมอบอ านาจต้องท าเป็นหนังสือและมีพยานอย่างน้อยสองคนและปิดอากรแสตมป์ตาม
กฎหมาย 
            ข้อ ๙  ค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า  ก าหนดอัตราเครื่องละ            10  บาท/เดือน 
 

              ข้อ ๑๐  องค์การบริหารส่วนต าบลยกเว้น  ไม่ เรียกเก็บค่าประกันการใช้น้ าประปา                   
ส าหรับสถานที่ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  บ้านพักของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ และสถานที่ประกอบพิธีทาง
ศาสนาต่าง ๆที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว 
 

            ข้อ ๑๑  ค่าน้ าประปา ก าหนดอัตรา                               ลูกบาศก์เมตรละ       6 บาท   
 

            ข้อ ๑๒  อัตราค่าน้ าประปา กรณีมาตรวัดน้ าช ารุดท าให้ไม่สามารถทราบปริมาตรที่ใช้น้ าได้
ให้คิดถัวเฉลี่ยโดยนับจากเดือนก่อนช ารุดย้อนหลังไปสามเดือน เป็นค่าน้ าในเดือนที่มาตรวัดน้ าช ารุด 
 

            ข้อ ๑๓ ผู้ใช้น้ าจะต้องจัดหาพร้อมติดตั้งท่อและอุปกรณ์ภายใน ให้แล้วเสร็จตามค าแนะน า
ของเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบเพ่ือท าการบรรจบท่อเมนส่งน้ าและติดตั้งมาตรวั ด
น้ า ห้ามไม่ให้ผู้ใช้น้ าบรรจบท่อเมนส่งน้ าและติดตั้งมาตรวัดน้ าเอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

             ข้อ ๑๔  เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ก าหนดสถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ า เพื่อให้มีการอ่านมาตรวัดน้ าได้
อย่างสะดวก อนึ่ง มาตราวัดน้ า ประตูน้ า ท่อและอุปกรณ์ภายนอกเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
              ในกรณีที่องค์การบริการส่วนต าบล เห็นสมควรอาจท าการย้ายประตูน้ า มาตรวัดน้ าเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การบริการส่วนต าบล โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้น้ าทราบก่อนล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
              เมื่อติดตั้งอุปกรณ์การใช้น้ าแล้ว  ห้ามเคลื่อนย้ายมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์การใช้น้ า เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริการส่วนต าบล  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังว่าผู้ใช้น้ าฝ่าฝืนองค์การบริการ
ส่วนต าบลถือว่าฝ่าฝืนข้อห้าม ตามก าหนดไว้ใน ข้อ ๒๓ 
                

             ข้อ ๑๕  ผู้ใช้น้ าต้องช าระค่าใช้น้ าทันทีที่เจ้าหน้าที่น าใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปามาขอรับ
ช าระค่าใช้น้ า มิฉะนั้นผู้ใช้น้ าจะต้องน าเงินไปช าระเอง ณ ที่ท าการบริหารส่วนต าบล ภายในเวลา ๗ วันนับแต่
ได้รับใบแจ้งหนี้ 
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หมวด ๒ 
ข้อปฏิบัติในการใช้น้ าประปา 

 
               ข้อ ๑๖  ผู้ใช้น้ าจะโอนสิทธิการใช้น้ า ต้องยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบล   
                การซื้อ  ขาย โอน สถานที่ซึ่งมีทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลติดตั้งอยู่ไม่มีผล
บังคับถึงทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

               ข้อ ๑๗  ผู้ใช้น้ าจะเลิกการใช้น้ า  หรือย้ายที่อยู่ให้ยื่นค าร้องขอยกเลิกต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
 

                ข้อ ๑๘ เจ้าหน้าที่ มีสิทธิเข้าตรวจสอบมาตรวัดน้ า ท่อและอุปกรณ์ภายในอาคารหรือ
สถานที่ของผู้ใช้น้ าได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกและมีสิทธิที่จะปฎิบัติการอันสมควรแก่ทรัพย์สิน
เหล่านั้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่องค์การบริหารส่วนต าบล   
 

                ข้อ ๑๙ ผู้ใช้น้ าประสงค์จะใช้เครื่องสูบน้ าเพ่ือกิจการใดก็ตามต้องท าบ่อหรือที่พักน้ าแล้ว
จึงใช้เครื่องสูบน้ าจากบ่อหรือที่พักนั้น  ห้ามท าการสูบน้ าจากท่อส่งน้ าโดยตรง  หากมีการฝ่าฝืนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะถือว่าผู้นั้นฝ่าฝืนข้อห้าม ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๒๓ (๕) 
 

                ข้อ ๒๐  ในกรณีที่ผู้ใช้น้ ายื่นค าร้องขอหยุดใช้น้ าชั่วคราว  เจ้าหน้าที่จะท าการถอดมาตร
วัดน้ าเพ่ือเก็บรักษาไว้  ทั้งนี้ จะแจ้งหยุดการใช้น้ าเกินหกเดือนไม่ได้  หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้วยังมิได้แจ้ง
ขอใช้น้ าต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ใช้น้ าจะต้องยื่นค าร้องขอใช้น้ าและเสียค่าธรรมเนียมติดตั้งประปาใหม่ 
 

                ข้อ ๒๑ กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับโอนระบบประปาหมู่บ้านมาบริหาร
จัดการภายหลังข้อบัญญัตินี้บังคับแล้ว บรรดาสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของผู้ใช้น้ า เช่น  ค่าธรรมเนียมต่างๆ               
ค่าใช้น้ าประปา ที่มีต่อระบบประปาหมู่บ้านให้โอนมาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล   
                   

หมวด ๓ 
ข้อห้ามในการใช้น้ าประปา 

                ข้อ ๒๒  ห้ามมิให้ผู้ใดลักน้ าใช้  ถ้าปรากฏว่ามีผู้ลักน้ าใช้องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้
ซึ่งสิทธิในการคิดค่าน้ าที่สูญเสียจากการลักน้ าใช้ การงดจ่ายน้ า การตัดสิทธิผู้ใช้น้ า  การเรียกค่าปรับ และการ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
               ค่าปรับและค่าน้ าทีสู่ญเสียให้คิดในอัตรา  ดังนี้ 
               (๑) ค่าปรับ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
               (๒) ค่าน้ าที่สูญเสีย คิดจ านวนน้ าที่ได้ใช้หรือเสียไปตลอดระยะเวลาที่มีการลักน้ าใช้ใน
อัตรา วันละ ๖ ลูกบาศก์เมตร ตามอัตราค่าน้ าประปาท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
 

                ข้อ ๒๓ ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งใน กรณีดังต่อไปนี้ถือว่า ผู้นั้นกระท าการฝ่าฝืน
ข้อห้าม 
               (๑) ใช้น้ าประปาโดยไม่ได้ผ่านมาตรวัดน้ า 
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               (๒) ติดตั้งมาตรวัดน้ าสลับด้าน 
               (๓) มาตรวัดน้ าคลาดเคลื่อนหรือช ารุดเสียหายโดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
               (๔) เคลื่อนย้ายมาตรวัดน้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
               (๕) สูบน้ าจากท่อส่งน้ าโดยตรง 
               (๖) กระท าการซ่อมแซม แก้ไข ดัดแปลง ขยายต่อเติม หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
กับมาตรวัดน้ า ประตูน้ า หรือท่อและอุปกรณ์ ภายนอกมาตรวัดน้ า อันเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับความเสียหาย 
                การฝ่าฝืนข้อห้าม ตาม (๑) องค์การบริหารส่วนต าบล จะคิดค่าน้ าสูญเสียตามท่ีก าหนดไว้
ในข้อ ๑๑ และ ข้อ ๒๒ (๒) 
              การฝ่าฝืนข้อห้ามโดยติดตั้งมาตรวัดน้ าสลับด้านตาม (๒) หรือมาตรวัดน้ าคลาดเคลื่อนหรือ
ช ารุดเสียหายตาม (๓) ผู้นั้นจะต้องช าระค่าใช้น้ าตามอัตราค่าใช้น้ าปกติตามระยะเวลาที่ตรวจสอบพบการ
ค านวณปริมาตรการใช้น้ าให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าใช้น้ าตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒๒ (๒) 
    ความในข้อนี้ให้หมายความรวมถึงผู้ใช้น้ ากระท าเอง ใช้ให้ผู้อื่นกระท า หรือยินยอมให้ผู้อ่ืน
กระท า 
 

              ข้อ ๒๔ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายน้ าประปาให้แก่ผู้ใช้น้ าประปา
เมื่อผู้ใช้น้ า ฝ่าฝืนข้อห้าม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
            (๑) ผู้ใช้น้ าค้างช าระเงินค่าใช้น้ าเดือนใดเดือนหนึ่งเป็นเวลาสามเดือนขึ้นไปและองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้แจ้งให้ช าระเงินค่าใช้น้ าแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
            (๒) ผู้ใช้น้ าละเมิดการใช้น้ าประปาหรือกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับความเสียหายหรือไม่ยินยอมช าระค่าปรับหรือค่าเสียหายตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกเก็บ 
              
      หมวด ๔ 
          ค่าลดหย่อนในการใช้น้ าประปา 
 
                ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ผู้ใช้น้ าได้อุทิศที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นสถานที่
ก่อสร้างและติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าน้ าประปา  เป็นจ านวน  ๓๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อเดือน 
                 ความในข้อนี้ให้ใช้ถึงกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับโอนระบบประปาหมู่บ้านมา
เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลและผู้ใช้น้ าได้อุทิศที่ดินบริเวณที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้านให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
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บทเฉพาะกาล 
 

                         ข้อ ๒๖  ให้ บรรดา ท่อ ท่อเมนต์ อุปกรณ์ประกอบท่อ มาตรวัดน้ า ที่ติดกับท่อเมนต์ที่มา
บรรจบกับท่อเมนต์หลักของระบบประปาองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ ซึ่ งหมู่บ้านได้จัดซื้อด้วย
งบประมาณของหมู่บ้านหรืองบประมาณอ่ืนใด ซึ่งมิใช่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็น
ทรัพย์สินของหมู่บ้านนั้นๆ เว้นแต่ หมู่บ้านจะยกทรัพย์สินนั้นให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
                         ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จะท าบันทึกข้อตกลงกันหมู่บ้านเจ้าของทรัพย์สินเพ่ือ
ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบล ใช้และซ่อมบ ารุงท่อเมนต์ อุปกรณ์ประกอบท่อ มาตรวัดน้ าและอ่ืนๆที่
เป็นทรัพย์สินของหมู่บ้าน เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนด าเนินการบริหารกิจการประปา 
                         ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมกับหมู่บ้านส ารวจจัดท าแผนที่ บัญชีทรัพย์สิน
เหล่านั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือภายใน ๓๐ วันนับแต่ที่ได้รับโอน
กิจการประปามาจากหมู่บ้าน แล้วแต่กรณี 
 

                         ข้อ ๒๗ บรรดาสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของผู้ใช้น้ าที่มีอยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับให้
ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 
 
 
   ประกาศ ณ วันที่   ๑๙    เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
   

                                         นายดาเระ นาปาเลน                 
                                           (นายดาเระ  นาปาเลน) 

                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
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อัตราค่าน้ าประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น้ าประปา 
ของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

  เรื่อง การบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ  พ.ศ.๒๕61 
    

 
ค่าธรรมเนียมการใช้น้ าประปา 

 
- ค่าน้ าประปาของผู้ใช้น้ าประปา                                  ลูกบาศก์เมตรละ     6           บาท 
- อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ าประปา ค่าประกันการใช้น้ าประปา                      ๖๐๐    บาท 
- ค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า                                         ราคาเครื่องละ              10   บาท/เดือน 
- ค่าธรรมเนียม การโอน  ย้ายที่อยู่  โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ า                         ๕๐     บาท/ครั้ง 
 

ค่าปรับ 
 

- ค่าปรับ กรณีสูบน้ าจากท่อประปาโดยตรง ข้อ ๒๓ (๕)  1,00๐ บาท/ครั้ง 
- ค่าปรับ กรณฝี่าฝืนข้อห้าม ตามข้อ ๒๒                       1,00๐ บาท/ครั้ง 
 
 
 
       

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


