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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 

เรื่อง  การผลิตและจ าหน่ายน  าเพ่ือการบริโภคขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 
(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2563 
***************** 

 
หลักการ 

 

 ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ  ว่าด้วยการผลิตและจ าหน่ายน้ า
เพ่ือการบริโภคขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 
 

เหตุผล 
 

 โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ  
เรื่อง  การผลิตและจ าหน่ายน้ าเพ่ือการบริโภคขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ  พ.ศ. 2553  และ
ได้บังคับใช้มาเป็นระยะเวลานาน  ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมน้ าดื่มเพ่ือการบริโภคที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ
ต้นทุนการผลิตน้ าดื่มที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน  สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น  รวมทั้งการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับการจ าหน่ายน้ าดื่มใน
ภาชนะบรรจุและขนาดที่หลากหลายตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องตรา
ข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 
เรื่อง  การผลิตและจ าหน่ายน  าเพ่ือการบริโภคขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ  

(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2563 
----------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ  ว่าด้วยการ
ผลิตและจ าหน่ายน้ าเพ่ือการบริโภคขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  68  (11)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.  2537  และมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ.  2546  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เวียงเหนือและนายอ าเภอปาย  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ  เรื่อง  การผลิต
และจ าหน่ายน้ าเพ่ือการบริโภคขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ  (ฉบับที ่3)  พ.ศ.  2563” 
 ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ  เมื่อพ้นก าหนด 7  
วัน  นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 
 ข้อ  3  ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ  
เรื่อง  การผลิตและจ าหน่ายน้ าเพ่ือการบริโภคขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ  พ.ศ. 2553  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ  เรื่อง  การผลิตและจ าหน่ายน้ าเพ่ือการ
บริโภคขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  และให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้แทน   
 ข้อ  4  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  มกราคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

(นายนิรันดร์  ชัยกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 

 
 
 
     เห็นชอบ 
 
ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์  ศุภกิจโกศล 
           นายอ าเภอปาย 
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อัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 
เรื่อง การผลิตและจ าหน่ายน  าเพื่อการบริโภคขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 

(ฉบับที ่3)  พ.ศ.  2563 
------------------------------------------ 

 1.  ถังพลาสติกชนิดคืนถัง  พร้อมฝา  ขนาดบรรจุ  20  ลิตร       ถังละ    10    บาท 
      โดยต้องช าระค่ามัดจ า ถังละ  90  บาท (เฉพาะครั้งแรกท่ีซื้อน้ า) 
      กรณีท่ีถังน้ าช ารุดเสียหาย อันมิใช่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานโดยปกติ 
       หรือสูญหาย  ให้จ่ายค่าชดใช้  ถังละ  100  บาท 
 2.  ขวดพลาสติกชนิดคืนขวด  ขนาดบรรจุ  1,000  ซีซี      ขวดละ    1    บาท 
      กรณีท่ีขวดน้ าช ารุดเสียหาย อันมิใช่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานโดยปกติ 
               หรือสูญหาย  ใหจ้่ายค่าชดใช้  ขวดละ  7  บาท 
 3.  ลังพลาสติกชนิดคืนลัง พร้อมน้ าดื่ม ขนาด 1,000 ซีซี (20  ขวด)     ลังละ    20    บาท 
      โดยต้องช าระค่ามัดจ า  ลังละ  200  บาท (เฉพาะครั้งแรกท่ีซื้อน้ า) 
      กรณีท่ีลังน้ าช ารุดเสียหาย อันมิใช่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานโดยปกติ 
       หรือสูญหาย  ให้จ่ายค่าชดใช้  ลังละ  120  บาท 
 4.  ขวดพลาสติก  ชนิดขวดขุ่น  ขนาดบรรจุ  950  ซีซี      โหลละ   40   บาท 
 5.  ขวดพลาสติก  ชนิดขวดขุ่น  ขนาดบรรจุ  250  ซีซี      โหลละ   30   บาท 
 6.  ขวดพลาสติก  ชนิดขวด PET  ขนาดบรรจุ  600  ซีซี      โหลละ   50   บาท 
 7.  ขวดพลาสติก  ชนิดขวด PET  ขนาดบรรจุ  350  ซีซี      โหลละ   40   บาท 
 8.  ขวดพลาสติก  ชนิดขวด PET  ขนาดบรรจุ  250  ซีซี      โหลละ   32   บาท 
 9.  กรณีการคืนค่ามัดจ าภาชนะท่ีบรรจุน้ าดื่ม  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือจะคืนค่ามัดจ า
ให้ต่อเมื่อผู้บริโภคน้ าดื่มคืนภาชนะบรรจุน้ าดื่มครบจ านวนและไม่มีช ารุดเสียหาย  ซึ่งมิใช่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานโดยปกติ  หรือสูญหาย   
 10.  หากภาชนะที่บรรจุน้ าดื่มสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ  อันเกิดจากความรับผิดของ
ผู้บริโภคน้ าดื่ม  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือสามารถริบค่ามัดจ าเพ่ือเป็นค่าชดใช้ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัตินี้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 


