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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
เรื่อง กิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล วาดวยกิจการประปา
ขององคการบริหารสวนตําบลบานตูลใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑) และมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องคการบริหารสวนตําบลบานตูลโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบานตูลและนายอําเภอชะอวด จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล เรื่อง กิจการประปา
ขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตูลนับถัดจากวันที่ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล วาดวยกิจการประปาขององคการบริหาร
สวนตําบลบานตูล พ.ศ. ๒๕๕๙
บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้และใหใช
ขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“การประปา” หมายถึง การประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูล ตําบลบานตูล
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
“เจาหนาที่การประปา” หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูล หรือบุคคล
ที่ไดรับแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
“ผูขอใชน้ํา” หมายถึง บุคคล หนวยงาน องคกรหรือสถานประกอบการที่ยื่นความประสงค
ขอใชน้ําตอเจาพนักงานทองถิ่น

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
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“อัตราคาน้ําประปาและคาธรรมเนียมในการใชน้ําประปา” หมายถึง เงินหรือคาธรรมเนียมอื่นใด
ที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูล เรียกเก็บจากผูใชนา้ํ ประปา รวมทั้งคาติดตั้งมาตรวัดน้ํา คาทอ อุปกรณ
คาแรง และคาดําเนินการติดตั้งประปาจนแลวเสร็จแตไมรวมถึงคาติดตั้งประปาภายในอาคาร
ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูลเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ
ออกขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้พรอมทั้งใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานสวนตําบลคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเปนเจาหนาที่การประปาได
หมวด ๑
การขอใชน้ําประปา
ขอ ๖ ผูใดประสงคขออนุญาตใชน้ําประปา ตองยื่นคําขอตอเจาหนาที่การประปาตามแบบ
ที่กําหนด ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานตูลพรอมเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหพรอมสําเนา
จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) ทะเบียนบาน (ตัวจริง) พรอมสําเนา

จํานวน ๑ ฉบับ

(๓) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีใหผูอื่นทําการแทน)

จํานวน ๑ ฉบับ

(๔) หนังสือยินยอม (กรณีตองดําเนินการผานที่ดินของผูอื่น) จํานวน ๑ ฉบับ
ขอ ๗ ผูขอใชน้ําประปา ตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ เมื่อเจาหนาที่
การประปาพิจารณาอนุญาตใหใชน้ําประปา
ขอ ๘ ใหเจาหนาที่การประปาพิจารณาคํารองขอใชน้ําภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับคํารอง
ขอใชน้ําประปาจากผูยื่นคํารอง
กรณีเจาหนาที่ประปาพิจารณาแลวอนุญาตใหใชน้ําประปาใหแจงผูยื่นคํารองดําเนินการชําระ
คาธรรมเนียมการใชน้ําประปาตอไป
กรณีเจาหนาที่การประปาพิจารณาแลวไมอนุญาตใหใชน้ําประปาใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคํารอง
ทราบเปนการดวนพรอมทั้งเหตุผลที่ไมอนุญาต
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ขอ ๙ การขอใชน้ําชั่วคราว ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขอ ๖ และขอ ๗ และใหนําเอกสาร
การครอบครองที่ดิน หรือหนังสือรับรองการใชพื้นที่ที่จะดําเนินกอสรางมาแสดงตอเจาหนาที่ มาตรวัดน้ําชั่วคราว
เมื่อเลิกใชแลวใหตกเปนสมบัติของการประปาและใหติดตั้งไดขนาดไมเกินกวา Ø ๓/๔ นิ้ว
ขอ ๑๐ การขอยกเลิกการใชน้ําประปาชั่ว คราวใหผูใชน้ํายื่น คําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามแบบพิมพที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด
ขอ ๑๑ เมื่อผูใชน้ําขอยกเลิก ยายที่อยู โอนหรือเปลี่ยนชื่อผูใชน้ํา ใหยื่นคํารองตอการประปา
องคการบริหารสวนตําบลบานตูลทราบลวงหนาอยางนอย ๓ วัน มิฉะนั้นจะถือวายังเปนผูใชน้ําอยู
และจะตองรับผิดชอบจายคาน้ําตามอัตราที่กําหนด
ผูเขามาอยูตอจากผูใชน้ําตามวรรคหนึ่ง หากมีความประสงคจะขอใชน้ําประปาตองยื่นคํารองขอ
ตอประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูลภายใน ๗ วันนับแตวันยายเขามาอยู มิฉะนั้นจะตองรับผิดชอบ
ในจํานวนหนี้ที่ผูใชน้ํารายเกาคางชําระอยู
หมวด ๒
ระเบียบปฏิบตั ิของผูใชน้ําประปา
ขอ ๑๒ ทรัพยสินดังตอไปนี้เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
(๑) ทอ เมนประปา ทอ ภายนอกที่ ตอ จากท อเมนจนถึง มาตรวัด น้ํ า มาตรวั ด น้ํ า
เครื่องกั้นน้ํา ตราผนึก และอุปกรณเกี่ยวกับการประปาที่สรางโดยงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล
(๒) ทอและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการประปาที่ตอหรือติดตั้งอยูใน ตรอก ซอย
ถนน หรือทางสาธารณะ
(๓) ทอและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการประปาที่ตอหรือติดตั้งไปลอดใต หรือทับพื้นดิน
หรือทรัพยสินของผูใชน้ําประปาหรือของผูอื่นเพื่อประโยชนในการสงน้ํา และจายน้ําใหแกประชาชน
หรือทางสาธารณะ หรือเพื่อใชปองกันสาธารณภัย
(๔) ทรัพยสินอื่นใดที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูลรับมอบจากเจาของโดยแลกเปลี่ยน
กับการใชน้ําประปาเทากับมูลคาของทรัพยสินนั้น ๆ
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ขอ ๑๓ การตอทอประปาภายนอกจากทอเมนถึงมาตรวัดน้ํา และการติดตั้งมาตรวัดน้ําเปนหนาที่
ของเจาหนาที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
ขอ ๑๔ การตอทอประปาภายในจากมาตรวัดน้ําเปนหนาที่ของผูใชน้ําดําเนินการเองและเมื่อ
ติดตั้งแลวเปนทรัพยสินของผูใชน้ํา
ขอ ๑๕ หามมิใหผูใชน้ําวางวัสดุสิ่งของหรือสิ่งกีดขวางอื่นทับบนตัวมาตรวัดน้ํา ซึ่งจะทําให
ไมสะดวกในการตรวจสอบและจดบันทึกตัวเลขในมาตรวัดน้ําหรือการจายน้ํา
ขอ ๑๖ การติดตั้งมาตรวัดน้ําจะตองติดตั้งในตอนตนทางในเขตสถานที่ของผูใชน้ําหรือที่สาธารณะอื่น
ซึ่งเหมาะสมแกการตรวจสอบการจดปริมาณการใชน้ํา หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงซอมแซมบํารุงรักษาได
โดยสะดวก
ขอ ๑๗ การประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูลจะตีตราผนึกไวที่มาตรวัดน้ําหรือเครื่องวัดน้ํา
และเปนหนาที่ของผูใชน้ําที่จะตองรับผิดชอบดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่เรียบรอย หากเกิดความชํารุดเสียหาย
โดยความผิดของผูใชน้ํา ผูใดผูหนึ่ง หรือสัตวเลี้ยง ผูนั้นจะตองจายคาปรับตามอัตราทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๘ บรรดาทอเมนประปา ทอภายนอกรวมถึงมาตรวัดน้ําที่เปนทรัพยสินของการประปา
องคการบริห ารสว นตํา บลบานตู ล ผูใ ดหรือสั ต วเลี้ยงของผูใ ดกระทํ าใหเกิด การชํา รุด เสีย หายผูนั้ น
จะตองรับผิดชดใชคาเสียหายทั้งหมดตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูลไดแจงภายหลังจากการตรวจสอบ
และคํานวณคาเสียหายแลว
ขอ ๑๙ หามมิใหผูใชน้ําหรือผูใดถอด ซอมแซม แกไข ดัดแปลง ตอเติม ทําลาย แกไข
ลวดประทับตราที่มาตรวัดน้ํา หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดกับมาตรวัดน้ํา หรือกับทอและอุปกรณ
ภายนอกมาตรวัดน้ํา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่การประปาถาหากฝาฝนจะถือวาทําลายทรัพยสิน
ของทางราชการจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ขอ ๒๐ หากทอเมนประปา ทอภายนอก เกิดชํารุดมีน้ําประปารั่วไหลภายนอกมาตรวัดน้ํา
เปนหนาที่ของผูใชน้ําหรือผูที่พบเห็นตองรีบแจงใหการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูลทราบ
เพื่อทําการแกไขหรือซอมแซมโดยเร็ว
ขอ ๒๑ กรณีทอภายในเกิดการชํารุดเสียหายผูใชน้ําจะตองดําเนินการซอมแซมและออกคาใชจายเอง
ทั้งหมด และตองชําระคาน้ําที่สูญไปจากการรั่วไหลเนื่องจากเหตุชํารุดนั้น
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ขอ ๒๒ ผูใชน้ําจะตองรับผิดชอบในการดูแลรักษา ประตูน้ํา มาตรวัดน้ํา และทอภายใน
ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ ถาเกิด การชํารุด เสียหายโดยการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของผูใชน้ํา เอง
องคการบริหารสวนตําบลบานตูลจะไมรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายไมวากรณีใด ๆ
ขอ ๒๓ หามมิใหผูใชน้ําประปานําน้ําประปาที่การประปาอนุญาตใหใชในบานไปจําหนาย
ในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
ผูใดประสงคจะนําน้ําประปาของการประปาไปจําหนาย ตองยื่นคํารองตอเจาหนาที่การประปา
ตามระเบียบ และหลักเกณฑใหถูกตองและใหเจาหนาที่การประปาอนุญาตพิจารณาเปนรายกรณีไป
ขอ ๒๔ ผูใชน้ําประปารายใดประสงคจะตอทอน้ําประปาเพื่อใชในการดับเพลิงในอาคาร
ใหยื่นคํารองเปนกรณีพิเศษตอการการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
ทอดับเพลิงสวนบุคคลจะติดตั้งไวในเขตสถานที่ของผูใชน้ําก็ได แตใหใชเฉพาะกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหมเทานั้น ซึ่งการประปาจะตีตราผนึกไว ถาผูใชน้ํามีความประสงคจะทําการทดลองดับเพลิงเปนครั้งคราว
ตองแจงใหการประปาทราบเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง โดยใหเสียคาใชจายตามที่
กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๒๕ ผูใชน้ําประปารายใดประสงคจะสูบน้ําสงขึ้นบนอาคารสูงจะตองทําบอพัก หรือที่พักน้ํา
กอนแลวจึงสูบน้ําจากบอพักอีกตอหนึ่ง หามไมใหสูบน้ําจากทอประปาโดยตรง เวนแตจะไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากเจาหนาที่การประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
กรณีที่เจาหนา ที่การประปาองคการบริห ารสว นตําบลบานตูลตรวจพบวา มีการสูบ น้ําจาก
เสนทอประปาโดยตรง ผูใชน้ําหรือกระทําดังกลาวจะมีความผิดและตองชําระคาปรับตามที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๒๖ ผูใชน้ําจะตองไมทําการปลูกสราง ตอเติมโรงเรือน สิ่งปลูกสรางอื่นใด หรือกระทําการใด ๆ
อันอาจเกิดความเสียหายหรือเปนอุปสรรคตอระบบสงระบบสงน้ําประปา การบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา
ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
หากเจาหนาที่การประปาพบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่งใหเจาหนาที่ประปามีสิทธิเขาทํา
การรื้อถอนไดตามสมควรแกกรณี โดยผูใชน้ําจะตองออกคาใชจายทั้งหมด

หนา้ ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ขอ ๒๗ ผูใชน้ําหรือผูใดจงใจทําใหมาตรวัดน้ํามีการกลับหรือสลับ หรือวิธีอื่นซึ่งเจตนาใหเสีย
คาน้ําประปาลดลงหรือนอยลงตองระวางโทษปรับตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ และการประปา
องคการบริหารสวนตําบลบานตูลจะดําเนินคดีตามกฎหมาย
ขอ ๒๘ ผูใชน้ําประปาจะตองยินยอมและอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ในการตรวจสอบ
ทอประปา หรืออุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประปาไดทุกเวลาเมื่อมีเหตุจําเปน
หมวด ๓
อัตราคาน้าํ และการชําระคาใชน้ํา
ขอ ๒๙ คาน้ําประปาจะคิดเปนลูกบาศกเมตร ตามที่เจาหนาที่การประปากําหนด แตไมเกิน
อัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้โดยการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูลจะประกาศใหทราบ
เปนคราว ๆ ไป
ขอ ๓๐ ผูใชน้ําจะตองชําระคาน้ําเมื่อเจาหนาที่การประปาไดนําใบเสร็จรับเงินมาขอรับเงิน
มิฉะนั้นจะตองนําเงินไปชําระที่ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานตูลภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่
ได รับ ใบแจ ง หนี้ หากพน กํา หนดการประปาองค การบริห ารสว นตํ าบลบ านตูล จะเรี ยกเก็ บ ค าปรั บ
ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
หากการประปาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นตู ล ส ง หนั ง สื อ แจ ง เตื อ นให ชํ า ระค า น้ํ า แล ว
ผูใชน้ําเพิกเฉยไมป ฏิบัติต ามภายในกําหนดเวลาตามหนัง สือแจง หรือผูใชน้ําไมชําระคาน้ําประปา
ติดตอกัน ๕ เดือน การประปาจะงดสงน้ําจนกวาไดรับการชําระคาน้ําเสร็จสิ้น
ขอ ๓๑ ในกรณีมาตรวัดน้ําชํารุดหรือเหตุอื่นอันไมสามารถใหอานตัวเลขหรือคํานวณการใชน้ําได
การประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูลคํานวณอัตราคาน้ําที่ไดใชหรือสูญเสียสิ้นเปลืองไปโดยคิด
อัตราเฉลี่ยการใชน้ําประปาในรอบ ๓ เดือนที่ผานมาของผูใชน้ํารายนั้น
กรณีมาตรวัด น้ําเสียในเดือนแรกที่เริ่มใชน้ํา องคการบริห ารสวนตําบลบานตูลจะคํานวณ
หนว ยการใช น้ําตามจํา นวนหน ว ยการใชน้ํา ที่ป รากฏตัว เลขจํา นวนหนว ยการใชน้ํ าตามมาตรวั ด น้ํ า
เมื่อไดทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหมแลว

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา้ ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ขอ ๓๒ ถาหากน้ําสูญเสียอันเกิดจากการรั่วไหลตามขอ ๑๘ หรือเกิดจากการตอทอรับน้ําใช
โดยไมผานมาตรวัดน้ํา หรือมีการใชน้ําโดยไมไดรับอนุญาต ใหคิดคํานวณหนวยการใชน้ําตามขนาดทอ
ดังตอไปนี้
(๑) ทอขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว

คิดวันละ ๑๐ ม๓

(๒) ทอขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว

คิดวันละ ๑๕ ม๓

(๓) ทอขนาด Ø ๑ นิ้ว

คิดวันละ ๒๕ ม๓

(๔) ทอขนาด Ø ๑ ๑/๒ - ๒ นิ้ว คิดวันละ ๑๐๐ ม๓
(๕) ทอขนาด Ø ๒ ๑/๒ - ๓ นิ้ว คิดวันละ ๒๐๐ ม๓
(๖) ทอขนาด Ø ๓ - ๔ นิ้ว

คิดวันละ ๔๐๐ ม๓

(๗) ทอขนาด Ø ๕ - ๖ นิ้ว

คิดวันละ ๖๐๐ ม๓

หากผูใชน้ํามีเจตนาใชน้ําประปาโดยไมผานมาตรวัดน้ํา และใชน้ําประปาโดยไมไดรับอนุญาต
ใหคิดคาสูญเสียเปนสองเทาและเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากสวนอื่น ๆ อีกตางหากตามสมควรแกกรณี
องคการบริหารสวนตําบลบานตูลจะงดจายน้ําใหกับผูใชน้ําทันที และจะดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
หมวด ๔
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ ๓๓ การประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูลจะไมรับรองวามีน้ําประปาใหใชตลอดเวลา
และการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูลจะทําการงดสงน้ําเมื่อมีความจําเปน โดยมิตองแจง
ใหผูใชน้ําทราบลวงหนาก็ได การงดสงน้ําตามหนึ่งหากมีระยะเวลาเกิน ๒๔ ชั่วโมงขึ้นไปตองประกาศ
ใหผูใชน้ําประปาทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๓๔ หากผูใชน้ํากระทําการฝาฝนขอบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําตักเตือนโดยชอบ
ของเจาหนาที่ประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูลการประปาองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะงดสงน้ําได

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา้ ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ขอ ๓๕ ผูใชน้ําหรือผูใดเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ยินยอมหรืออุทิศที่ดิน
ให ใ ช ที่ ดิ น เป น ที่ ตั้ ง ของระบบประปา การประปาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นตู ล อนุ ญ าตให ใ ช
น้ําประปาดังกลาวเพื่อใชในการอุปโภคและบริโภคภายในครัวเรือนโดยไมคิดมูลคา และหามมิใชน้ําไปใช
เพื่อการพาณิชยอื่นใด
ขอ ๓๖ การใดที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูลไมไดกําหนดไวในขอบัญญัติหรือยังไมมี
ระเบียบหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล ใหนําระเบียบขอบังคับ
หรือหนังสือสั่งการของการประปาสวนภูมิภาคเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พันตํารวจเอก พิทักษ คลังจันทร
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูล

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
เรื่อง กิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล
พ.ศ. 2562
๑.
๒.
3.
4.
5.
6.

คาน้ําประปา
คาธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ํา
คาปรับกรณีกระทําใหตราผนึกแตกหรือขาด
คาปรับกรณีสูบน้ําจากทอประปาโดยตรง
คาปรับกรณีทุจริตตามขอ 27
คาปรับกรณีคางชําระคาน้ําตามขอ 30

ลูกบาศกเมตรละไมเกิน 9
ครั้งละไมเกิน
100
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500
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1,000
ครั้งละ
1,000
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