
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรุง 
เรื่อง   การบรหิารกิจการและการบํารงุรักษาระบบประปาหมู่บ้าน   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรุง  ว่าด้วยการบริหารกิจการ  

และการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลรุง  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรุง 

และนายอําเภอกันทรลักษ์  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ข้อบัญญัตินี้เรยีกว่า  “ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบลรุง  เรื่อง  การบริหารกิจการ 

และการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ  ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลรุง  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

โดยเปิดเผย  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลรุงแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ  ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบลรุง  เรื่อง  การบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ  ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรุงเป็นรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ  ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 

 “องค์การบริหารส่วนตําบล”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลรุง 

 “นายกองค์การบริหารส่วนตําบล”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรุง 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



 “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษา

ระบบประปาหมู่บ้าน 

 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกิจการ  และบํารุงรักษา 

ระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ําประปาให้ทําหน้าที่บริหารกิจการและบํารุงรักษา 

ระบบประปา 

 “ระบบประปาหมู่บ้าน”  หมายความว่า  ระบบการผลิตน้ําประปาซึ่งเป็นทรัพย์สิน 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ก่อสร้างขึ้นเอง  และที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการอื่นเพ่ือให้บริการประชาชน 

 “หมู่บ้าน”  หมายความว่า  หมู่บ้านหรือชุมชน  ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

ตามหลักเกณฑ์การแบ่งเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

 “แหล่งน้ําดิบ”  หมายความว่า  แหล่งน้ําใต้ดินหรือแหล่งน้ําผิวดินที่ใช้สําหรับผลิตประปาหมู่บ้าน 

 “ระบบการผลิตประปา”  หมายความว่า  โรงสูบน้ํา  ปั้มน้ํา  ถังกรองน้ํา  ที่นําน้ํา 

จากแหล่งน้ําดิบมาผ่านขั้นตอนเพ่ือผลิตน้ําประปา  รวมถึง  หอ  หรือถังเก็บน้ําประปา 

 “ระบบส่งน้ําประปา”  หมายความว่า  ท่อส่งน้ําประปาจากระบบผลิตน้ําประปา 

ไปยังผู้ใช้น้ํารวมถึงมาตรวัดน้ําที่เชื่อมต่อระบบส่งน้ําประปา 

 “มาตรวัดน้ํา”  หมายความว่า  เครื่องมือ  หรืออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการวัดปริมาณ 

การใช้น้ําประปาของผู้ใช้น้ําประปา  ทั้งนี้  มาตรวัดน้ําเป็นสมบัติขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 “เจ้าหน้าที่ประปา”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่  หรือพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปา 

 “ท่อภายใน”  หมายความว่า  ท่อที่เชื่อมต่อจากมาตรวัดน้ําเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่   

หรืออาคารที่ใช้น้ําของผู้ใช้น้ํา 

 “ค่าธรรมเนียม”  หมายความว่า  ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  ค่าเชื่อมต่อมาตรวัดน้ํา   

ค่าบํารุงรักษามาตรวัดน้ําต่อเดือน  ในกิจการน้ําประปาตามประกาศบัญชีอัตราค่าบริการ  ค่าธรรมเนียม 

ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 “ค่าใช้น้ําประปา”  หมายความว่า  ค่าบริการในการใช้น้ําประปาที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ําประปา 

ของผู้ใช้น้ําที่ต้องชําระให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตามระยะเวลาที่กําหนด  ทั้งนี้  ตามอัตราที่กําหนด   

ตามประกาศบัญชีอัตราค่าบริการ  ค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนตําบล 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



 “สมาชิกผู้ใช้น้ํา”  หมายความว่า  ผู้ที่ยื่นความประสงค์จะใช้น้ําประปาหมู่บ้านตามข้อ  ๒๔ 
 “ผู้รับจ้างปฏิบัติงานประปา”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้ตกลงทําสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับงานการประปาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ตามข้อบัญญัตินี้ 

 “เจ้าหน้าที่กิจการประปา”  หมายความว่า  บุคลซึ่งได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ 
ให้ รับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปา  จั ด เก็บค่ าน้ํ า   จัดทํ าบัญ ชี   และดํ าเนิ นการอื่ น  ๆ   
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ  ๖ ให้กําหนดชื่อของระบบประปาหมู่บ้านเป็นแนวทางเดียวกันตามสถานที่ตั้งของหมู่บ้าน   
ดังนี้  “ระบบประปาหมู่บา้น.....................” 

ข้อ  ๗ ระบบประปาหมู่บา้นเป็นทรพัย์สินขององค์การบริหารส่วนตาํบล  โดยมอบให้คณะกรรมการ 
ดําเนินการบริหารจัดการ 

ในกรณีมีข้อสงสัยในการปฎิบัติตามข้อบัญญัตินี้ให้ถือคําวินิจฉัยของนายกองค์การบริหาร  
ส่วนตําบลรุงเป็นที่สิ้นสุด 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารงุรักษาระบบประปาหมูบ่้าน 

ข้อ  ๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการ  และบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  โดยเลือกตั้ง  
จากสมาชิกผู้ใช้น้ําประปาของระบบประปาหมู่บา้นแห่งนั้น ๆ  โดยมีจํานวนกรรมการตามที่สมาชิกผู้ใช้น้ํา 
ส่วนใหญ่กําหนด  ทั้งนี้  ต้องไม้น้อยกว่าเจ็ดคน 

ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเจ้าของกิจการประปาหมู่บ้านเป็นผู้ดําเนินการให้มีการเลือกตั้ง   
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
ออกคําสั่งแต่งตั้ง 

ให้กรรมการคัดเลือกกันเองให้มีประธานกรรมการหนึ่งคน  รองประธานกรรมการหนึ่งคน  
เหรัญญิกหนึ่งคน  และเลขานุการหนึ่งคน  โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของคณะกรรมการ 
 ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินการกิจการประปา  ดังนี้  
  (๑) วางระเบียบข้อบังคับในการบริหารกิจการประปา  โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
สมาชิกผู้ใช้น้ําซึ่งระเบียบดงักล่าวจะมีผลบังคับก็ตอ่เมื่อได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตําบล 
เจ้าของระบบประปาแล้ว 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



 (๒) บริหารกิจการประปาให้เป็นไปตามข้อบังคับ  ให้เกิดความก้าวหน้า  และบริการ

ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  และเพียงพอ 

 (๓) พิจารณาอนุญาต  หรืองดจ่ายน้ําให้แก่สมาชิก  โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกิจการประปา 

เป็นหลักแต่การงดจ่ายน้ําให้แก่สมาชิกต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตําบล  เว้นแต่

กรณีตามข้อ  ๓๐ 

 (๔) พิจารณาอนุญาตให้ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกิจการประปาหมู่บ้าน  หน่วยงาน   

หรือองค์กรของรัฐ  วัด  หน่วยงานหรือองค์กรการกุศลใด ๆ  ใช้น้ําประปาโดยไม่คิดมูลค่าน้ําประปา 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 

 (๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ  และรายงาน

ผลการดําเนินงานให้สมาชิกผู้ใช้น้ําทราบทุก ๆ  ๖  เดือน 

 (๖) ควบคุม  ดูแล  การทํางานของเจ้าหน้าที่กิจการประปา 

 (๗) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบล   

ในกรณีที่รายได้ของกิจการประปาไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษา  

เพื่อให้คําแนะนําปรึกษาในการบริหารกิจการประปาก็ได้ 

ข้อ ๙ บุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีสัญชาติไทย  และมีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 

 (๒) มีภูมิลําเนา  หรือถิ่นที่อยู่ประจํา  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้าน   

หรือชุมชนนั้น ๆ  ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  และเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ําของกิจการประปา 

ที่ตนจะดํารงตําแหน่งกรรมการ 

 (๓) เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม 

ข้อ  ๑๐ บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจาก 

สมาชิกผู้ใช้น้ําประปาให้เป็นกรรมการ  คือ 

 (๑) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 

 (๒) หูหนวก  และเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่าน  และเขียนหนังสือได้ 

 (๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



 (๔) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือถือว่ากระทําการทุจริต  และประพฤติมิชอบในวงราชการ 

ข้อ  ๑๑ กรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่จะดํารงตําแหน่ง 

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ขอ  ๑๒  กรรมการพ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 

 (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 

 (๒) ตาย 

 (๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ  กรณีที่ยังไม่มีประธานกรรมการ 

หรือประธานกรรมการขอลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 (๔) ย้ายไปเสียจากหมู่บ้าน  หรือชุมชนนั้น 

 (๕) สมาชิกผู้ใช้น้ําประปามมีตใิห้ออกด้วยเสียงเกนิครึ่งหนึ่งของสมาชิกผู้ใช้น้ําทั้งหมด 

 (๖) ปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัตติามข้อ  ๙  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามขอ้  ๑๐ 

 (๗) ต้องโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา  ยกเว้นการกระทําความผิดลหุโทษ   

หรือกระทําความผิดโดยประมาท 

 (๘) กรณีที่กรรมการว่างลงเกินกว่ากึ่งหนึ่งให้กรรมการที่เหลือพ้นจากตําแหน่ง 

 (๙) สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  มีมติให้ออกด้วยเสียงสองในสามของสมาชิก  

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะเกิดความเสื่อมเสียแก่กิจการประปาหมู่บ้าน 

โดยมีสมาชิกผู้ใช้น้ําจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา   

และคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลเหตุจริง 

ข้อ  ๑๓ กรณีกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระน้อยกว่า  หรือเท่ากับกึ่งหนึ่ง   

ให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้น 

อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่กรณีตําแหน่งที่ว่างลงมีวาระที่เหลือไม่ถึง 

หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างก็ได้ 

ข้อ  ๑๔ ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ข้อ  ๑๕ มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด   

และให้ถือว่าเป็นที่สุด 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑๖ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุม   

และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ  ก็ได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 

ข้อ  ๑๗ ให้ประธานกรรมการส่งรายงานการประชุมให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประชุม 

หมวด  ๓ 

การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 

ข้อ  ๑๘ องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ดําเนินบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบประปา  

ภายในเขตรับผิดชอบ  และระบบประปาเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล  เพ่ือให้บริการประชาชน 

ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยมอบให้คณะกรรมการดําเนินการบริหารจัดการ 

 ข้อ  ๑๙ ภายใต้บังคับข้อ  ๘  การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านให้ดําเนินการให้เป็นไป 

ตามที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๒๐ ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ 

ของกิจการประปา  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาให้สามารถจ่ายน้ําประปาได้จัดเก็บค่าน้ํา   

จัดทําบัญชี  และดําเนินการอื่น ๆ   ตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดยให้ได้รับค่าจ้างตามที่คณะกรรมการกําหนด 

โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ข้อ  ๒๑ การออกระเบียบข้อบังคับของกิจการประปาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกผู้ใช้น้ําประปา 

อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผู้ ใช้น้ําประปา  โดยจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลนี้ 

ข้อ  ๒๒ การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ําต้องมีสมาชิกเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ผู้ใช้น้ําทั้งหมด  จึงถือว่าครบองค์ประชุม 

ในการประชุมตามวรรคแรก  หากปรากฏว่ามีสมาชิกผู้ใช้น้ําเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม 

ให้ประธานคณะกรรมการสั่ งเลื่ อนการประชุม  โดยให้กําหนดนัดประชุมสมาชิกผู้ ใช้น้ํ าใหม่   

ถ้าในการประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ําครั้งที่สอง  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจํานวนเท่าใด  ให้เป็นไปตามจํานวนเท่านั้น   

และให้ถือว่าครบองค์ประชุม 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๒๓ กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบประปาชํารุดเสียหายให้ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ในการซ่อมแซม  และบํารุงรักษา  เว้นแต่กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบประปาชํารุดเสียหายจนเกินความสามารถ 

ของคณะกรรมการในการซ่อมแซม  และบํารุงรักษา  ให้ถือเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  

ในการพิจารณาซ่อมแซม  และบํารุงรักษาให้ระบบประปาสามารถใช้การได้เสมอ 

ข้อ  ๒๔ ผู้ที่ประสงค์ขอใช้น้ําประปาหมู่บ้านจะต้องยื่นความประสงค์ขอใช้น้ําเป็นลายลักษณ์อักษร 

ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

 (๑) อายุไม่น้อยกว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์ 

 (๒) มีภูมิลําเนา  หรือถิ่นที่อยู่ประจําที่สามารถติดต่อได้แน่นอน 

 (๓) อาคาร  สถานที่ขอใช้น้ําประปาต้องอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

 (๔) ไม่เป็นผู้ค้างชําระค่าบริการในการใช้น้ําประปากับองค์การบริหารส่วนตําบล 

ข้อ  ๒๕ ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ํา  ค่าปรับ  ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ํา  และค่าน้ําให้เป็นไป  

ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ข้อ  ๒๖ เมื่อได้รับความยินยอมให้สมาชิกผู้ใช้น้ําประปาแล้วจึงต่อน้ําใช้ได้โดยเจ้าหน้าที่ 

กิจการประปาส่วนการต่อท่อออกจากมาตรวัดน้ําให้เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ําประปา  

 ข้อ  ๒๗ การติดตั้งมาตรวัดน้ําต้องติดตั้งไว้ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  หรือห่างจากรั้ว 

ไม่เกินหนึ่งเมตร 

ข้อ  ๒๘ ผู้ใช้น้ําต้องรับผิดชอบดูแลมาตรวัดน้ําที่ติดตั้ง  หากชํารุดเสียหาย  หรือสูญหาย   

และต้องการซ่อมแซม  หรือเปลี่ยนใหม่ให้แจ้งคณะกรรมการทราบ 

ข้อ  ๒๙ ผู้ใดที่ทําให้ทรัพย์สินของระบบประปาหมู่บ้านเสียหาย  ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหาย 

ให้แก่กิจการประปาหมู่บ้าน 

ข้อ  ๓๐ ผู้ใดทุจริตโดยเอาน้ําประปาหมู่บา้นไปใช้  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา 

หรือกระทําการใด ๆ  ก็ตามเพ่ือเอาน้ําประปาหมู่บ้านไปใช้ให้งดจ่ายน้ําทันที  และจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย 

ให้แก่กิจการประปาหมู่บ้าน  หากมิยอมชดใช้ค่าเสียหายให้คณะกรรมการโดยได้รับมอบหมายจาก 

องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแจ้งความดําเนินคดี 

การดําเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการดําเนินคดีกับผู้ทําให้ทรัพย์สิน  

ของระบบประปาหมู่บ้านเสียหายตามข้อ  ๒๙  ด้วย 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๓๑ กรณีที่มีการยกเลิกการใช้น้ํา  หรือโอนให้ผู้อื่นต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 

เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  และต้องได้รับอนุญาตจาก  

คณะกรรมการเสียกอ่นจึงสิ้นสุดการเป็นผู้ใช้น้ํา  มิฉะนั้นจะถือว่ายังเป็นผู้ใช้น้ําอยู่  และจะต้องรับผิดชอบ

จ่ายค่าน้ําตามที่คณะกรรมการ  หรือผู้ได้รับมอบหมายเรียกเก็บ 

ข้อ  ๓๒ ระยะเวลาในการเก็บค่าน้ํ า  และระยะเวลาในการค้างชําระค่าน้ํ า ให้ เป็นไป 

ตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล  และประกาศ  

ให้สมาชิกผู้ใช้น้ําได้ทราบอย่างทั่วถึง 

ข้อ  ๓๓ ผู้ใดประสงค์ที่จะใช้น้ําประปาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องยื่นความประสงค์ 

ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  พร้อมชําระค่าธรรมเนียม  ค่าบริการต่าง ๆ  ตามแบบที่กําหนด   

โดยย่ืนเอกสารประกอบ  ดังนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมรับรองสําเนา 

 (๒) สํานาทะเบียนบ้านที่จะใช้น้ําประปา  พร้อมรับรองสําเนา 

 (๓) แบบคําขอใช้น้ําประปา 

หมวด  ๔ 

การเงิน 

ข้อ  ๓๔ ระบบประปาหมู่บา้นอาจมีรายได้  ดังนี้ 

 (๑) เงินค่าน้ํา 

 (๒) เงินค่าธรรมเนียม  เงินค่าปรับ 

 (๓) เงินบริจาค 

 (๔) เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบล 

 (๕) เงินอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการจัดหา 

ข้อ  ๓๕ ระบบประปาหมู่บ้านอาจมีรายจ่าย  ดังนี้ 

 (๑) รายจ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ําประปา  ระบบการจ่ายน้ําประปา   

การบํารุงรักษาซ่อมแซม  และการขยายกิจการประปา 

 (๒) รายจ่ายในการบริหารกิจการประปา  เช่น  ค่าจ้างเจ้าหน้าที่  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



 (๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  เช่น  ค่าเบี้ยประชุม 

หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการ  โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ข้อ  ๓๖ ให้คณะกรรมการ  หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ เก็บรักษาเงินของกิจการประปา   

นํารายได้ของกิจการประปาฝากธนาคารในนาม  “กองทุนบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน.............................”   

ทั้งจํานวนภายในวันที่มีรายได้  ถ้าฝากในวันที่มีรายได้ไม่ทันให้นําฝากธนาคารในวันทําการถัดไปทั้งจํานวน   

หากมีความจําเป็นจะต้องเก็บรักษาเงินไว้จ่ายในกรณีเร่งด่วนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด   

แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาท 

ข้อ  ๓๗ ให้คณะกรรมการกําหนดตัวบุคคลในคณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจเบิกจ่ายเงิน 

ของกิจการประปาหมู่บ้านจํานวนไม่น้อยกว่าสองคน 

ข้อ  ๓๘ การเบิกเงินของกิจการประปาหมู่บ้านต้องลงลายมือชื่อในการเบิกจ่ายเงินอย่างน้อยสองคน 

ของผู้มีอํานาจเบิกจ่าย 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ข้อ  ๓๙ ผู้ใดที่กระทําให้ทรัพย์สินของระบบประปาหมู่บ้านเสียหายจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 

ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กิจการประปาหมู่บ้านตามจํานวนเงินทั้งหมด 

ข้อ  ๔๐ ผู้ใดมีเจตนาขโมยใช้น้ําประปาหมู่บ้าน  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา   

หรือกระทําการใด ๆ  ก็ตามที่เจตนาขโมยใช้น้ําประปาหมู่บ้าน  คณะกรรมการจะงดจ่ายน้ําประปาทันที   

และจะต้องเสียค่าปรับให้แก่กิจการประปาหมู่บ้านในอัตราที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบ  

ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ข้อ  ๔๑ ผู้ใดกระทําการใดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการประปาหมู่ บ้าน  หรือขโมย 

ใช้น้ําประปาหมู่บ้าน  และไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหาย  ค่าปรับ  หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   ตามที่คณะกรรมการกําหนด   

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือคณะกรรมการพิจารณาแจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมาย  

 ข้อ  ๔๒ สมาชิกผู้ใช้น้ํารายใดมีเจตนาไม่ยอมชําระค่าน้ําหรือหลีกเลี่ยงด้วยประการใดก็ดี   

และเมื่อพ้นระยะเวลาในการค้างชําระตามข้อ  ๓๓  คณะกรรมการจะงดจ่ายน้ําประปาทันที 

ข้อ  ๔๓ สมาชิกผู้ใช้น้ํารายใดมีเหตุให้ถูกงดจ่ายน้ําประปา  หากมีความประสงค์ที่จะขอใช้น้ําประปาใหม่ 

ต้องชําระหนี้และค่าปรับที่ค้างให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงจะดําเนินการตามข้อ  ๒๕ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



บทเฉพาะกาล 

ข้อ  ๔๔ ให้คณะกรรมการซึ่ งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนข้อบัญญั ตินี้ มีผลบั งคับใช้สิ้นสุด 

การดํารงตําแหน่งลงเมื่อครบวาระ  และให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ภายในสามสิบวัน   

นับแต่วันที่ครบวาระให้คณะกรรมการคณะเดิมปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น 

ข้อ  ๔๕ ในกรณีระเบียบของกิจการประปาหมู่บ้านใดที่ใช้บังคับอยู่แล้ว  ไม่ขัดหรือแย้ง 

กับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ระเบียบของกิจการประปาหมู่บ้านนั้นต่อไป  หากระเบียบของกิจการประปาหมู่บ้านใด 

ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้แก้ไขภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ประกาศใช้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อาวุธ  จริยาวฒันชัยกุล 

นายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลรุง 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔


