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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 
เรื่อง   การบรหิารกิจการและบํารงุรักษาระบบประปาหมูบาน 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  วาดวยการบริหารกิจการ

และบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๘  (๑)  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๖  (๔)  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ขอ  ๖  ขอ  ๑๖  ขอ  ๒๑  วรรคสอง  ขอ  ๒๒   

และขอ  ๓๕  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบ 

ประปาหมูบาน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  องคการบริหารสวนตําบลเมืองทุงโดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารตําบลเมืองทุงและนายอําเภอสุวรรณภูมิ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินีเ้รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารตําบลเมืองทุง  เรื่อง  การบริหารกิจการ

และบํารุงรกัษาระบบประปาหมูบาน  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุงตั้งแตวันที่ไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารตําบลเมืองทุงแลว  ๗  วัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “องคการบริหารสวนตําบล”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 
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  “ระบบประปาหมูบาน”  หมายความวา  ระบบประปาซึ่งเปนทรัพยสินขององคการ

บริหารตําบลเมืองทุงแตไมรวมถึงระบบประปาท่ีอยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาค   

การประปานครหลวง  หรือกิจการประปาอื่น 

  “หมูบาน”  หมายความวา  หมูบานหรือชมุชนที่ตั้งอยูในเขตองคการบรหิารสวนตาํบลเมอืงทุง

ตามหลักเกณฑการแบงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

  “แหลงน้ําดิบ”  หมายความวา  แหลงน้ําใตดินหรือแหลงน้ําผิวดินที่ใชสําหรับผลิต

ประปาหมูบาน 

  “สมาชิกผูใชน้ํา”  หมายความวา  ผูท่ีย่ืนความประสงคจะใชน้ําประปาหมูบาน  ตามขอ  ๒๑ 

  “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบ

ประปาหมูบานที่ไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําประปาใหทําหนาท่ีบริหารกิจการและบํารุงรักษา

ระบบประปา 

  “ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษา

ระบบประปาหมูบาน 

  “นายกองคการบริหารสวนตําบล”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 

ขอ  ๕  ใหมีคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานซึ่งเลือกตั้งมาจาก

สมาชิกผูใชน้ําประปาของระบบประปาหมูบานแหงนั้น ๆ  โดยมีจํานวนกรรมการตามที่สมาชิกผูใชน้ํา 

สวนใหญกําหนด  ทั้งนี้  ตองไมนอยกวาเจ็ดคน  ใหกรรมการคัดเลือกกันเองใหมีประธานกรรมการหนึ่งคน  

รองประธานกรรมการหนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน  และเลขานุการหนึ่งคน  โดยใหประธานกรรมการเปน

ผูแทนของคณะกรรมการคณะกรรมการอาจแตงตั้งทีป่รึกษา  เพ่ือใหคําแนะนาํปรกึษาในการบริหารกิจการ

ประปาก็ได 

ขอ  ๖  ใหคณะกรรมการ  มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการประปา  ดังนี้ 

  (๑) วางระเบียบเพ่ือใชบังคับในการบริหารกิจการประปา  โดยระเบียบดังกลาวจะมีผล

บังคับก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบล 
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   (๒)  บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามขอบังคับใหเกิดความกาวหนาและบริการ

ประชาชนไดอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

   (๓)  พิจารณาอนุญาต  หรืองดจายน้ําใหแกสมาชิก  โดยคํานึงถึงผลประโยชน 

ของกิจการประปาเปนหลัก  แตการงดจายน้ําใหแกสมาชิกตองไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหาร 

สวนตําบลกอน  เวนแตกรณีตามขอ  ๒๕ 

   (๔)  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ  และรายงาน

ผลการดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําทราบตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

   (๕)  ควบคุม  ดูแล  การทํางานของเจาหนาท่ีของกิจการประปา 

   (๖)  จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล 

ในกรณีรายไดของกิจการประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

ขอ    ๗ คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

   (๒)  มีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูเปนประจําและมีชื่ออยูในทะเบียนบานในหมูบานนั้น ๆ 

   (๓)  เปนสมาชิกผูใชน้ําของระบบประปาหมูบานท่ีตนจะดํารงตําแหนงกรรมการ 

   (๔)  เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม 

ขอ    ๘ ลักษณะของบุคคลตองหามมิใหมีสิทธิไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ  มีดังตอไปนี้ 

   (๑)  เปนภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 

   (๒)  หูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได 

   (๓)  ติดยาเสพติดใหโทษ 

   (๔)  เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ   

หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

ขอ    ๙ ใหกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้งและจะดํารงตําแหนง

ติดตอกันเกินสองวาระไมได 

ขอ  ๑๐ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
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   (๑)  ถึงคราวออกตามวาระ 

   (๒)  ตาย 

   (๓)  ลาออก  โดยย่ืนหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ  กรณีที่ยังไมมีประธานกรรมการ

หรือประธานกรรมการขอลาออก  ใหย่ืนหนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

   (๔)  ไปเสียจากหมูบานหรือชุมชนนั้นเปนระยะเวลาเกินกวา  ๖  เดือน 

   (๕)  ปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติตามขอ  ๗  หรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๘ 

   (๖)  ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา  ยกเวนการกระทําความผิดลหุโทษ

หรือกระทําความผิดโดยประมาท 

   (๗)  กรณีที่กรรมการวางลงเกินกวากึ่งหนึ่งใหกรรมการที่เหลือพนจากตําแหนง 

ขอ  ๑๑  กรณีกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นใด  นอกจากครบวาระใหเลือกตั้งกรรมการแทน

ตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง  และใหผูซึ่งท่ีไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนง 

ได เพียงเทาวาระที่ เหลืออยูของผูซึ่ งตนแทน  เวนแตกรณีตําแหนงท่ีวางลงมีวาระท่ีเหลือไมถึง 

หนึ่งรอยแปดสิบวัน  และไมจัดใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงกรรมการที่วางก็ได 

ขอ  ๑๒  ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะเปน

องคประชุม 

ขอ  ๑๓  มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  หากคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานเปนผูชี้ขาด 

และใหถือวาเปนที่สุด 

ขอ  ๑๔  ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ที่ปรึกษามีสิทธิเขารวมประชุมและมี

สิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ  ก็ไดแตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ 

ขอ  ๑๕  ใหประธานกรรมการสงรายงานการประชุม  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ

ภายในสิบหาวันนับแตวันประชุม 

ขอ  ๑๖  กิจการประปาหมูบานเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลโดยมอบใหคณะกรรมการ

ดําเนินการบริหารจัดการ 
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ขอ  ๑๗  ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งใหเปน

เจาหนาที่ของกิจการประปาโดยมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาใหสามารถจายน้ําประปาได  

จัดเก็บคาน้ํา  จัดทําบัญชี  และดําเนินการอื่น ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  โดยใหไดรับคาจาง 

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบขององคการบริหารสวนตําบล 

ขอ  ๑๘  การออกระเบียบขอบังคับของกิจการประปาจะตองผานความเห็นชอบจากสมาชิก 

ผูใชน้ําประปาอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําประปา  โดยจะตองไมขัดกับขอบัญญัติ 

ขององคการบริหารสวนตําบล 

ขอ  ๑๙  การประชุมสมาชิกผูใชน้ําตองมีสมาชิกเขาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ผูใชน้ําทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ขอ  ๒๐  กรณีที่สวนหนึ่ งสวนใดของระบบประปาชํารุด เ สียหาย  ใหถือ เปนหนา ท่ี 

ของคณะกรรมการในการซอมแซมและบํารุงรักษา  เวนแตกรณีที่สวนหนึ่งสวนใดของระบบประปาชํารุด

เสียหายจนเกินความสามารถของคณะกรรมการในการซอมแซมและบํารุงรักษา  ใหถือเปนหนาท่ี 

ขององคการบริหารสวนตําบลในการพิจารณาซอมแซมและบํารุงรักษาใหระบบประปาสามารถใชการไดอยูเสมอ 

ขอ  ๒๑  ผูที่ประสงคจะใชน้ําประปาหมูบานจะตองย่ืนความประสงคขอใชน้ําเปนลายลักษณอักษร

ตอคณะกรรมการ 

ขอ  ๒๒  คาธรรมเนียมการขอใชน้ํา  คาปรับ  คาติดตั้งมาตรวัดน้ํา  ให เปนไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด  โดยความเห็นชอบขององคการบริหารสวนตําบล 

ขอ  ๒๓  การติดตั้งมาตรวัดน้ําตองติดตั้งไวในที่เปดเผยสามารถตรวจสอบไดหรือหางจากรั้ว 

ไมเกินหนึ่งเมตร 

ขอ  ๒๔  ผูใดที่ทําใหทรัพยสินของระบบประปาหมูบานเสียหาย  ผูนั้นตองชดใชคาเสียหาย 

ใหแกกิจการประปาหมูบาน 

ขอ  ๒๕  ผูใดโดยทุจริตเอาน้ําประปาหมูบานไปใช  หรือเปล่ียนแปลงแกไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา

หรือกระทําการใด ๆ  ก็ตาม  เพ่ือเอาน้ําประปาหมูบานไปใชใหงดจายน้ําทันที  และจะตองชดใช



 หนา   ๓๑๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

คาเสียหายใหแกกิจการประปาหมูบาน  และใหคณะกรรมการโดยไดรับมอบหมายจากองคการบริหารสวน

ตําบลพิจารณาแจงความดําเนินคดี 

การดําเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการดําเนินคดีกับผูทําใหทรัพยสิน 

ของระบบประปาหมูบานเสียหายตามขอ  ๒๔ 

ขอ  ๒๖  กรณีที่มีการยกเลิกการใชน้ําหรือโอนใหผูอื่นตองแจงใหคณะกรรมการทราบ 

เปนลายลักษณอักษรและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียกอนจึงส้ินสุดการเปนผูใชน้ํา  มิฉะนั้น 

จะถือวายังเปนผูใชน้ําอยู  และจะตองรับผิดชอบจายคาน้ําตามที่คณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายเรียกเก็บ 

ขอ  ๒๗  ระยะเวลาในการเก็บคาน้ําและระยะเวลาในการคางชําระคาน้ํา  ใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบขององคการบริหารสวนตําบล 

ขอ  ๒๘  ระบบประปาหมูบานอาจมีรายได  ดังนี้ 

   (๑)  เงินคาน้ํา 

   (๒)  เงินคาธรรมเนียม  เงินคาปรับ 

   (๓)  เงินบริจาค 

   (๔)  เงินที่ไดรับอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตําบล 

ขอ  ๒๙  ระบบประปาหมูบานอาจมีรายจาย  ดังนี้ 

   (๑)  รายจายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ําประปา  ระบบการจายน้ําประปา  

การบํารุงรักษาซอมแซม  และการขยายกิจการประปา 

   (๒)  รายจายในการบริหารกิจการประปา  เชน  คาจางเจาหนาที่  คาวัสดุอุปกรณ 

   (๓)  คาใชจายอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เชน  คาเบี้ยประชุม 

หรือคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปา  โดยความเห็นชอบ 

ขององคการบริหารสวนตําบล 

ขอ  ๓๐  ใหคณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายใหเก็บรักษาเงินของกิจการประปา  นํารายได

ของกิจการประปาฝากธนาคารในนามของกิจการประปาทั้งจํานวนภายในวันที่มีรายได  ถาฝากในวัน 



 หนา   ๓๑๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ที่มีรายไดไมทันใหนําฝากธนาคารในวันทําการถัดไปทั้งจํานวน  หากมีความจําเปนจะตองเก็บรักษาเงินไว

จายในกรณีเรงดวน  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบขององคการบริหารสวนตําบล 

ขอ  ๓๑  ใหประธานกรรมการพรอมดวยเหรัญญิกและเลขานุการของคณะกรรมการเปน 

ผูมีอํานาจเบิกจายเงินของกิจการประปาหมูบาน 

การเบิกจายเงินของกิจการประปาหมูบานตองลงลายมือชื่อในการเบิกจายเงินอยางนอยสองคน

โดยมีประธานกรรมการเปนผูลงลายมือชื่อเบิกจายดวยทุกครั้ง 

ขอ  ๓๒  ใหคณะกรรมการจัดทําบัญชีของกิจการประปาหมูบานตามรูปแบบที่องคการบริหาร

สวนตําบลกําหนด 

องคการบริหารสวนตําบลสามารถตรวจสอบการเงินและบัญชีตามท่ีเห็นสมควร  หากพบ

ขอบกพรองคณะกรรมการตองดําเนินการแกไขใหถูกตองตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

ขอ  ๓๓  ใหคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายไดและรายจายของกิจการประปาหมูบานรายงาน 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

ขอ  ๓๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  และให 

มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๑  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สวาท  คําสระค ู

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเมืองทุง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 
เร่ือง  การบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน  พ.ศ.  ๒๕60 

 
  ๑.  คาธรรมเนียมการขอใชน้ําไมเกินครั้งละ        ๑๐๐  บาท 
  ๒.  คาติดตั้งมาตรน้ําไมเกินจุดละ         ๒๐๐  บาท 
  ๓.  คาน้ําไมเกินหนวยละ            ๑๒  บาท 
  ๔.  คาตอบแทนเจาหนาท่ีประปาไมเกินเดือนละ         ๕,๐๐๐  บาท 
  ๕.  คาตอบแทนเจาหนาท่ีเก็บคาน้ําไมเกินรอยละ         2๐   
       (ของเงินประปาท่ีเก็บไดในแตละเดือน) 
  ๖.  คาตอบแทนคณะกรรมการไมเกินเดือนละ         ๕๐๐  บาท 
  ๗.  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการนอกสถานท่ี 

                 ในจังหวัดรอยเอ็ด  ไมเกินครั้งละ        ๕๐๐  บาท 
  ๘.  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการนอกเขตจังหวัดรอยเอ็ด 

          ไมเกินครั้งละ        ๑,๐๐๐  บาท 
  ๙.  คาปรับการผิดชําระคาน้ําใหคิดอัตรารอยละไมเกิน         1๐/เดือน 
10.  คาบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานไมเกินเดือนละ             20  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


