ระเบียบเทศบาลตําบลศรีสุนทร
วาดวยการใชน้ําประปาของ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
………………………….
ดวยองคการบริหารสวนตําบลศรีสุนทรไดจัดตั้งเปนเทศบาลตํา บลศรีสุนทร เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๕๔ ประกอบกั บ เทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทร ไดออกระเบี ย บองคการบริ ห ารสวนตํ า บลศรี สุ น ทร วาดวยการใช
น้ําประปา ขององคการบริหารสวนตําบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งเปนระเบียบที่กําหนดและประกาศใชมาเปนระยะ
เวลานานไมเปนป1จจุบันและไมทันตอสถานการณในป1จจุบัน
อาศัยตามอํานาจตามมาตรา ๔๘ เตรส แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลตําบลศรีสุนทร จึงออกระเบียบเทศบาลตําบลศรีสุนทร วาดวยการใชน้ําประปาของ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบเทศบาลตําบลศรีสุนทร วาดวย การใชน้ําประปาของเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศไวโดยเป?ดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร
แลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบองคการบริหารสวนตําบลศรีสุนทร วาดวยการใชน้ําประปา ขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีสุนทร พ.ศ.๒๕๔๕
บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด ๑
การใชน้ําประปา
ขอ ๔ ในการขอใชน้ําประปา ผูขอจะตองทําคํารองขอยื่นตอเทศบาลตําบลศรีสุนทร เมื่อเทศบาล
ตํา บลศรี สุ นทร ไดสํ า รวจประมาณการคาใชจายในการติด ตั้ งเสร็ จเรี ย บรอยแลว เทศบาลตํ า บลศรี สุน ทรจะแจง
ประมาณการคาใชจายไปยังผูทําคํารองขอเปนหนังสือและผูทําคํารองขอจะตองชําระเงินคาติดตั้ง ภายในกําหนด ๗
วันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากเทศบาลตําบลศรีสุนทร ตามอัตราดังนี้
๔.๑ อัตราคาแรงติดตั้ง
๔.๑.๑ คาแรงในการบรรจบเฉพาะมาตรวัดน้ําและงานประกอบในสวนที่ติดตั้ง
เปนเงิน ๑๐๐ บาท

/ ๔.๑.๒...

-๒๔.๑.๒ คาตรวจกอนทําการติดตั้งมาตรวัดน้ํา เปนเงิน ๑๕๐ บาท
๔.๑.๓ คาเบ็ดเตล็ด เปนเงิน ๑๐๐ บาท
๔.๑.๔ คาแรง เปนเงิน ๔๐๐ บาท ขุดดินธรรมดาและงานในขอ ๔.๑.๒
ความยาวไมเกิน ๑๐ เมตร สวนที่เกิน ๑๐ เมตร คิดความยาวที่เพิ่มขึ้น
เมตรละ ๒๐ บาท
๔.๑.๕ คาแรง เปนเงิน ๖๐๐ บาท ขุดดินธรรมดาขามถนนจากทอเมนไปยัง
สถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ําและงานในขอ ๔.๑.๒ ความยาวไมเกิน
๑๐
เมตร สวนที่เกิน ๑๐ เมตร คิดความยาวที่เพิ่มขึ้นเมตรละ ๒๐ บาท หรือ
ขุดถนนลาดยางแอสฟ1ลทเฉพาะที่ขุดเจาะทอเมนไมขามถนน
๔.๑.๖ คาสํารวจ คาตรวจ เนื่องจากการขอยกเลิกการใชน้ําชั่วคราวหรือขอยาย
สถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ํา รายการละ ๑๕๐ บาท
๔.๒ อัตราคาจําหนายมาตรวัดน้ําขนาดตางๆ
๔.๒.๑ มาตรวัดน้ํา ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว เครื่องละ ๑,๑๕๐ บาท
๔.๒.๒ มาตรวัดน้ํา ขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว เครื่องละ ๑,๔๕๐ บาท
๔.๒.๓ มาตรวัดน้ํา ขนาด Ø ๑ นิ้ว เครื่องละ ๒,๒๐๐ บาท
๔.๓ อัตราเรียกเก็บเงินประกันการใชน้ํา ตามมาตรวัดน้ําเครื่องละ ๕๐๐ บาท
๔.๔ อัตราการใชน้ําชั่วคราว
๔.๔.๑ มาตรวัดน้ํา ขนาดไมเกิน Ø ๑ นิ้ว เงินประกันรายละ ๑,๐๐๐ บาท
๔.๔.๒ หามติดตั้งมาตรวัดน้ําชั่วคราว ขนาดเกินกวา Ø ๑ นิ้ว
๔.๔.๓ เมื่อเลิกใชน้ําประปาชั่วคราวแลว หามโอนยายใหบุคคลอื่น
หรือนําไปติดตั้งสถานที่อื่น
๔.๔.๔ เมื่อไมใชน้ําประปาชั่วคราวแลวใหแจงยกเลิกกับเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เงินจํานวนนี้ ใหเก็บเขาเปนรายไดของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ในวันที่ยื่นคํารองขอ ใช
น้ําประปาและจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๔.๔.๕ อัตราคาซอมถนนลาดยางแอสฟ1ลท คิดเปนความยาวเมตรละ ๔๕๐ บาท
สวนอัตราคาซอมถนนดิน ถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคิดราคาตามที่เทศบาลตําบลศรีสุนทรกําหนด คา
ซอมแซมถนนตางๆ ใหเทศบาลตําบลศรีสุนทรจัดเก็บและนําสงเขาเปนรายไดของเทศบาลตําบล ศรีสุนทร
หมวด ๒
การสงน้ํา
ขอ ๕ น้ําประปาที่สงไปใชนั้นจะไดติดตั้งมาตรวัดน้ําไวสําหรับบอกจํานวนน้ํา

/ ขอ ๖...

-๓ขอ ๖ การตอทอจากทอเมนใหญภายนอกอาคารถึงที่ตั้งมาตรวัดน้ํา รวมทั้งการติดตั้งมาตรวัดน้ํา
และเครื่องกั้นน้ํา พรอมทั้งการกําหนดขนาดของสิ่งเหลานี้ เปนหนาที่ของเทศบาลตําบลศรีสุนทรดําเนินการโดยคิด
คาใชจายจากผู ขอใชน้ํ า สวนทอและอุ ป กรณซึ่ ง ตอจากมาตรวั ด น้ํ า เขาไปในที่ ตั้ ง มาตรวั ด น้ํ า ผู ขอใชน้ํ า อาจจะ
ดําเนินการเองก็ได โดยความเห็นชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ขอ ๗ มาตรวัดน้ําที่จะนํามาติดตั้งใหนั้น ผูขอใชน้ําจะตองใชมาตรวัดน้ําที่เทศบาลตําบลศรีสุนทร
กํ า หนด และใหมาตรวั ด น้ํ า ดั งกลาวตกเป นสมบั ติ ของเทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทร โดยผู ขอใชน้ํ า จะตองชํ า ระเงิ น คา
บํารุงรักษาเปนรายเดือนๆ ละ ๒๕ บาทตอเครื่อง
ขอ ๘ มาตรวัดน้ําจะติดตั้งไวที่ตอนตนทางภายในเขตสถานที่ของผูขอใชน้ําประปา ณ ที่ซึ่งตรวจสอบ
และจดเลขจํานวนน้ําไดงาย
ขอ ๙ บรรดาทอและอุปกรณตางๆ ที่ไดวางไวในถนนหรือเขตนอกบาน ซึ่งเทศบาลตําบลศรีสุนทร
วางใหโดยคิดเงินกับผูใชน้ําประปานั้น จะตองตกเปนสมบัติของเทศบาลตําบลศรีสุนทร สวนทอและอุปกรณภายในเขต
บานหรือซึ่งตอจากมาตรวัดน้ําเปนสมบัติของผูใชน้ําเวนแตมาตรวัดน้ําและเครื่องกั้นน้ํา
ขอ ๑๐ ถาทอหรื อ อุ ป กรณภายในบาน หรื อ ซึ่ ง ตอจากมาตรวั ด น้ํ า เกิ ด ชํ า รุ ด ขึ้ น ผู ใชน้ํ า จะตอง
ซอมแซมโดยออกคาใชจายเอง หรือขอใหเทศบาลตําบลศรีสุนทรดําเนินการ โดยคิดเงินคาใชจายในการซอมแซมกับผู
ขอใชน้ํา
หมวด ๓
การคิดเงินคาเสียหายและคาน้ําสูญเสีย
ขอ ๑๑ หามมิใหผูใชน้ําทําการแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรวัดน้ํา โดยไมไดทําความตกลงกับ
เทศบาลตําบลศรีสุนทรเสียกอน หากเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ตรวจพบการกระทําดังกลาว จะตองถูก
ดําเนินคดีหรือเปรียบเทียบปรับเปนคาเสียหาย ดังตอไปนี้
๑๑.๑ ถอดมาตรวัดน้ําโดยจงใจ เจตนาที่จะลักน้ําหรือไมก็ตาม จะตองเสียคาปรับเปนเงิน
คาเสียหายไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท และตองชําระคาน้ําสูญเสียตามขอ ๑๖
๑๑.๒ ยายมาตรวัดน้ําโดยไมไดรับอนุญาต จะตองเสียคาปรับเปนเงินคาเสียหายไมเกิ น
๒,๐๐๐ บาท และตองชําระคาน้ําสูญเสียตามขอ ๑๖
ขอ ๑๒ บรรดามาตรวัดน้ําที่ใชอยูนั้น เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลศรีสุนทร จะตีตราผนึกไวระหวาง
มาตรวัดน้ํากับเครื่องกั้นน้ํา ถาตราผนึกไวดังกลาวแตกหรือลวดที่ใชรอยตราผนึกขาด โดยการกระทําของ ผูหนึ่งผูใด
ผูใชน้ําจะตองถูกปรับครั้งละ ๑๐๐ บาท และชดใชคาเสียหายหรือผลประโยชนอันเสียไปที่จะบังเกิดแกเทศบาลตําบล
ศรีสุนทร ตามจํานวนซึ่งเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลศรีสุนทรจะพึงประเมิน
ขอ ๑๓ ผูใชน้ําตองรับผิดชอบดูแลรักษามาตรวัดน้ําและเครื่องกั้นน้ําใหอยูในสภาพเรียบรอยดี อยู
เสมอ หากเกิดชํารุดเสียหายโดยการกระทําอยางใดอยางหนึ่งหรือสูญหายไป ผูใชน้ําตองชดใชคาซอมหรือคาเสียหาย
แกเทศบาลตําบลศรีสุนทร ตามที่เจาหนาที่เทศบาลตําบลศรีสุนทรประเมิน ในกรณีมาตรวัดน้ําไดรับความเสียหายอัน
เกิดจากเพลิงไหม เทศบาลตําบลศรีสุนทร ไดพิจารณาความเสียหายตามควรแกกรณี

/ ขอ ๑๔...

-๔ขอ ๑๔ หามมิใหผูใชน้ําหรือผูอื่น ทําการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทอน้ําประปาโดยไมผาน
มาตรวัดน้ํา โดยไมไดทําการตกลงกับเทศบาลตําบลศรีสุนทรกอน หากเจาหนาที่เทศบาลตําบลศรีสุนทร ตรวจพบ
จะตองเปรียบเทียบปรับเปนคาเสียหายตามขนาดของทอประปาหรือรูเจาะ ดังตอไปนี้
ขนาดไมเกิน ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว
คิดคาเสียหายไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท
ขนาดเกิน Ø ๑/๒ นิ้ว แตไมเกิน Ø ๓/๔ นิ้ว
คิดคาเสียหายไมเกิน ๔,๕๐๐ บาท
ขนาดเกิน Ø ๓/๔ นิ้ว แตไมเกิน Ø ๑ นิ้ว
คิดคาเสียหายไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท
ขนาดเกิน Ø ๑ นิ้ว แตไมเกิน Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว
คิดคาเสียหายไมเกิน ๗,๕๐๐ บาท
นอกจากจะตองชําระคาปรับเปนคาเสียหายแลว จะตองชําระคาน้ําสูญเสียตาม ขอ ๑๖
อีกดวย
ขอ ๑๕ ถาปรากฏวาทอภายในเขตสถานที่ของผูใชน้ําประปาเกิดชํารุดรั่วไหลขึ้นภายในมาตร วัด
น้ํา ผูใชน้ําตองรีบแจงใหเทศบาลตําบลศรีสุนทร ทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อจะไดซอมแซมใหเรียบรอย มิฉะนั้น เทศบาล
ตําบลศรีสุนทร จะคิดคาเสียหายสําหรับน้ําที่รั่วไหลตามขอ ๑๖
ขอ ๑๖ คาน้ําสูญเสีย คิดคํานวณน้ําที่ไดสูญเสียไปตามระยะเวลาที่มีการลักน้ําหรือน้ํารั่วไหลไป ใน
อั ต ราที่ เ ทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทร กํ า หนดในป1 จ จุ บั น โดยคิ ด จากขนาดทอที่ แยกจากทอประปาหรื อขนาดรู ที่เ จาะ
ดังตอไปนี้
ขนาดไมเกิน ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว
คิดวันละ ๖ ลบ.ม.
ขนาดเกิน Ø ๑/๒ นิ้ว
แตไมเกิน Ø ๓/๔ นิ้ว
คิดวันละ ๑๒ ลบ.ม.
ขนาดเกิน Ø ๓/๔ นิ้ว
แตไมเกิน Ø ๑ นิ้ว
คิดวันละ ๒๔ ลบ.ม.
ขนาดเกิน Ø ๑ นิ้ว
แตไมเกิน Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว คิดวันละ ๕๔ ลบ.ม.
ขอ ๑๗ ทอดับเพลิงสวนบุคคลจะติดตั้งภายในเขตสถานที่ของผูใชน้ําก็ได และตองใชเฉพาะกรณีเกิด
เพลิงไหมเทานั้น ซึ่งจะไดตีตราผนึกไว ถาผูใชน้ํามีความประสงคจะทําการทดลองทอดับเพลิงเปนครั้งคราว ตองแจงให
เทศบาลตําบลศรีสุนทรทราบลวงหนาอยางนอย ๑ วัน โดยเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไว ถาตราที่ผนึกไวแตกหรือ
ลวดที่ใชรอยตราขาดโดยการกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแลว ผูใชน้ําจะตองถูกปรับครั้งละ ๑๐๐ บาท และชดใช
คาเสียหายตามควรแกกรณี
ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่ตอทอหรือเจาหนาที่มาตรวัดน้ํา ทําหลักฐานการลักน้ําโดยไมผานมาตรวัดน้ํา
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงทอประปา พิจารณาสภาพแวดลอมและขอเท็จจริงของการลักน้ําหรือการรั่วไหลของน้ํา เสนอ
ตอผูบังคับบัญชา เพื่อกําหนดระยะเวลาคิดคาเสียหายและคาน้ําสูญเสียในการเรียกเก็บเงินคาเปรียบเทียบปรับ
ขอ ๑๙ การชําระเงินคาเสียหายและคาน้ําสูญเสียใหคิดราคารวมกันเปนรายไดของเทศบาลตําบล
ศรีสุนทร ประเภทเบ็ดเตล็ดหรือประเภทคาปรับ โดยออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน
ขอ ๒๐ หากผูใชน้ําหรือผูอื่นซึ่งทําความเสียหายใหแกเทศบาลตําบลศรีสุนทร ยินยอมชําระเงินเปน
คาเปรียบเทียบปรับ แตไมสามารถชําระเงินใหแกเทศบาลตําบลศรีสุนทรครั้งเดียวไดหมด ใหผอนชําระเปนงวดไดไม
เกิน ๑๒ งวด แตทั้งนี้ตองไมเกินปPงบประมาณที่มีการละเมิดและจะตองชําระเงินเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๕ ตอเดือนของเงินที่
คางชําระ

/ หมวด ๔....

-๕หมวด ๔
อัตราคาน้ําประปาและการคิดเงิน
ขอ ๒๑ ราคาคาน้ําประปาคิดเปนรายลูกบาศกเมตร ตามอัตราที่เทศบาลตําบลศรีสุนทรกําหนดและ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร จะประกาศใหทราบเปนคราวๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาคาน้ําประปา
ขอ ๒๒ จํานวนน้ําที่ใช รวมทั้งน้ําที่รั่วไหลหมดเปลืองไปตามตัวเลขในมาตรวัดน้ําโดยปกติ จะทําการ
จดเปนรายเดือน ถามาตรวัดน้ําเสียหรือโดยเหตุอื่น ซึ่งจะทราบจํานวนน้ําที่ใชไปนั้นไมได เทศบาลตําบลศรีสุนทร จะ
คิดคํานวณน้ําที่ใชนั้นจากจํานวนน้ําที่ไดใชไปในเดือนที่แลวหรือคิดถั่วเฉลี่ย ๓ เดือนกอนที่ไดใชน้ําไปแลว ถามาตรวัด
น้ําเสียในเดือนแรกที่เริ่มใชน้ํา จะคํานวณน้ําที่ใชนั้นตามจํานวนที่ไดใชภายหลังเมื่อไดเปลี่ยนมาตรวัดน้ําใหมแลว
ขอ ๒๓ ผูใชน้ําจะตองชําระเงินคาน้ํา คาบํารุงมาตรวัดน้ํา คาซอมแซมหรือคาเสียหาย เมื่อพนักงาน
เก็บเงินไดนําบิลมาขอรับเงิน มิฉะนั้น จะตองนําเงินไปชําระ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร ภายใน ๗ วันนับ
จากวันนั้น ถาไมชําระเงินตามกําหนดเวลานี้ เทศบาลตําบลศรีสุนทร มีสิทธิ์ที่จะงดการสงน้ําและฟRองรองดําเนินการ
คดีตามกฎหมาย
หมวด ๕
หมวดเบ็ดเตล็ด
ขอ ๒๔ เมื่อผูใชน้ําจะยกเลิกการใชน้ําหรือยายที่อยูหรือโอนใหผูอื่น ตองแจงเปนหนังสือใหเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓ วัน ถาผูใชน้ําตองการยกเลิกใชน้ําชั่วคราว ใหแจงเปนหนังสือขอฝาก
มาตรวัดน้ํา โดยตองชําระคาธรรมเนียมการฝาก เปนเงินเครื่องละ ๑๐๐ บาท และตองชําระเงินคาบํารุงรักษามาตรวัด
น้ําตามบิลซึ่งจะนําไปเก็บทุกเดือน ตามที่เทศบาลตําบลศรีสุนทรกําหนด
ขอ ๒๕ ผูที่เขามาอยูใหมในบานนั้น ตองแจงความจํานง ขอใชน้ําประปาเปนหนังสือตอเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร ถามิไดแจงตองรับผิดชอบหนี้ที่คนเกาคางชําระ
ขอ ๒๖ สถานที่ใดที่เคยตอทอเพื่อใชน้ําไวแลว แตไดยกเลิกการใชหรืองดการจายน้ําตามขอ ๒๓
หากภายหลังมีผูขอใชน้ําอีก ผูขอใชน้ํานั้นตองเสียคาธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหแกเทศบาลตําบลสุนทร
ตามที่กําหนดไว
ขอ ๒๗ สถานที่ใดที่ ขอตอทอเพื่อใชน้ํ าไวแลว แตยั งไมประสงคจะติ ดตั้ งมาตรวั ด น้ํ าในขณะนั้ น
ภายหลังมีผูขอใชน้ํา ผูขอใชน้ํานั้นตองเสียคาธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหแกเทศบาลตําบลศรีสุนทร ตามที่
กําหนดไว
ขอ ๒๘ ผู ขอใชน้ํา รายใดถู กงดสงน้ํ า เนื่ องจากไมชํ าระหนี้ ที่คาง หากภายหลั งแสดงความจํา นง
ขอใชน้ําตามเดิม ตองชําระหนี้ที่คางใหเรียบรอยพรอมทั้งคาธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหมดวย

/ ขอ ๒๙...

-๖ขอ ๒๙ ถาผูผูใชน้ําสงสัยวาหนวยน้ําในมาตรวัดน้ําอาจจะคลาดเคลื
อาจจะ
่อน จะขอใหเทศบาลตําบล
ศรีสุน ทร ดํ าเนิน การตรวจสอบก็ได โดยยื่นเปนหนั งสือตอเทศบาลตําบลศรีสุน ทร ถาปรากฏวาคลาดเคลื
ถาปรากฏ
่อนจริ ง
เทศบาลตําบลศรีสุนทร จะคิดคํานวณน้ําที่ใชตามความในขอ
ช
๒๒ ถาปรากฏวามาตรวัดน้ําถูกตอง เทศบาลตําบลศรี
สุนทร จะคิดคาธรรมเนียมในการตรวจสอบตามที่กําหนดไว
ขอ ๓๐ หามผูใชน้ํานําน้ําประปาที่สงใหใชในสถานที่ ไปจําหนายเวนแตจะไดรับอนุญาตจากเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร
ขอ ๓๑ ผูใชน้ํารายใดประสงคจะจํ
รายใดประสง าหนายน้ําประปา ตองยื
องยื่นความจํานงเปนหนังสือตอเทศบาลตําบล
ศรีสุนทร เมื่อไดรับอนุญาตจากเทศบาลตําบลศรีสุนทรและปฏิบัติถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไวแลว จึงจะจําหนาย
น้ําประปาได
ขอ ๓๒ ผูใชน้ําประปาที่ประสงคจะใชเครื่องสูบน้ําสงไปใชบนอาคารชั้นสูง จะตองทําบอหรือที่พักน้ํา
แลวเป?ดน้ําลงในที่พักน้ํานั้นกอน จึงจะสูบน้ําจากที่พักน้ําอีกทอดหนึ่ง หามมิใหสู
ห บน้ําโดยตรงจากเสนทอ
ขอ ๓๓ ผูใชน้ําตองอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ในการเขาไปตรวจ
ทอและอุปกรณในเขตสถานที่ไดทุกเวลาเมื่อมีเหตุอันควร
ขอ ๓๔ เทศบาลตําบลศรีสุนทร ไมรับรองวาจะใหมีน้ําใชไดทุกเวลาและทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงดสงน้
ะงด ําใน
เวลาหนึ่งเวลาใดเป
เปนการชั่วคราว โดยไมแจงเหตุผลเมื่อเห็นวามีเหตุอันควร
ขอ ๓๕ ถาผูใชน้ํากระทําการฝUาฝVนระเบียบนี้ หรือไมปฏิบัติตามคํ
ตามคําแนะนําของเจาหนาที่เทศบาล
ตําบลศรีสุนทรกําหนด เทศบาลตําบลศรีสุนทรทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงดสงน้ําประปาใหได
ขอ ๓๖ ในกรณีมีเหตุพิเศษ เทศบาลตํา บลศรีสุ นทร อาจจะลดหยอนหรือยกเวนการปฏิ บัติตาม
ระเบียบนี้ได
ขอ ๓๗ ใหนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
ท รักษาการตามระเบียบนีนี้ และใหมีอํานาจออกระเบี
นาจออ
ยบ
ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบี
นไปตาม ยบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร

อัตราคาน้ําประปา
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