
 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดาน 
เรื่อง   การบรหิารกิจการและการบํารงุรักษาระบบประปาหมูบาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๘  (๑)  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๖  (๔)  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

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

และขอ  ๓๕  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  องคการบริหารสวนตําบลดานโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดาน 

และนายอําเภอกาบเชิง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดาน  เรื่อง  การบริหารกิจการ 

และการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานตัง้แตวนัที่ไดประกาศโดยเปดเผย   

ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดาน 

ขอ ๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดานเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

กิจการประปาหมูบานใดไมอาจบริหารกิจการประปาตอไปไดหรือการบริหารกิจการประปา 

กอใหเกิดความเสียหายจนประชาชนไมสามารถใชน้ําไดหรือมติของที่ประชุมใหญผูใชน้ําสงมอบการบริหาร 

ใหองคการบริหารสวนตําบลดานจัดการใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดวา 

จะดําเนินการวิธีการใด 

คําวินิจฉัยของนายกองคการบริหารสวนตําบลดาน  ใหเปนท่ีส้ินสุด 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “การประปา”  หมายความวา  การประปาท่ีอยูในความควบคุมดูแลรับผิดชอบ 

ขององคการบริหารสวนตําบลดาน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดานหรือผูท่ี 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดานมอบหมายใหรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน 

  “เจาพนักงานการประปา”  หมายความวา  บุคคลซึ่งเจาพนักงานสวนทองถิ่นมอบหมาย 

ใหปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

  “ผูใชน้ํา”  หมายความวา  บุคคลที่ไดทําสัญญาการใชน้ํากับองคการบริหารสวนตําบลดาน 

  “มาตรวัดน้ํา”  หมายความวา  เครื่องวัดปริมาณน้ําท่ีแสดงวาผูใชน้ําไดใชน้ําไปจํานวน

มากนอยเทาใด 

  “ประตูน้ํา”  หมายความวา  เครื่องปดเปดน้ําที่ติดตั้งอยูบริเวณหนาหรือหลังมาตรวัดน้ํา 

  “อุปกรณประปา”  หมายความวา  ทอหรืออุปกรณที่ใชประกอบการสงน้ําใหผูใชน้ํา 

  “ทอเมนจายน้ํา”  หมายความวา  ทอเมนจายน้ําที่องคการบริหารสวนตําบลดาน 

วางผานหนาบานผูใชน้ํา 

  “ทอภายนอก”  หมายความวา  ทอที่ตอจากทอเมนถึงมาตรวัดน้ําของผูใชน้ํา 

  “ทอภายใน”  หมายความวา  ทอที่ตอจากมาตรวัดน้ําเขาไปภายในบานของผูใชน้ํา 

  “คณะกรรมการบริหารกิจการประปา”  หมายความวา  ผูใชน้ําในเขตการบริการ 

ของกิจการประปาซึ่งไดรับการคัดเลือก/เลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญผูใชน้ํา 

ขอ ๕ ใหกําหนดชื่อของประปาหมูบานเปนแนวทางเดียวกัน  ดังนี้  “กิจการประปาหมูบาน 

องคการบริหารสวนตําบลดานประจําหมูที่/กลุม............................................................” 

ขอ ๖ สถานที่ตั้งของประปาหมูบานตั้งอยูที่ภูมิลําเนาของประธานคณะกรรมการบริหาร

กิจการประปาของแตละหมูบานหรือกลุม 

 

หมวด  ๒ 

การบริหารกิจการประปา 

ขอ ๗ กิจการประปาเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลดานโดยมอบใหแตละกลุม

หรือหมูบานบริหารจัดการ  พรอมท้ังบํารุงรักษาโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปา 
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ขอ ๘ คณะกรรมการบริหารกิจการประปาจะตองไดรับการเลือกตั้งหรือคัดเลือกจากสมาชิก

ผูใชน้ําประปาวิธีการเลือกตั้งหรือคัดเลือกใหใชวิธีการโดยเปดเผยหรือโดยวิธีลับ  แลวรายงานผลการดําเนินการ 

ใหองคการบริหารสวนตําบลดานทราบ 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดานเปนผูลงนามแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปา  

และใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  ๒  ป  นับแตวันแตงตั้ง 

ขอ ๙ ใหคณะกรรมการบริหารกิจการประปามีอํานาจ 

  (๑)  ออกระเบียบ  หรือขอบังคับของกิจการประปา  โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุม 

ของสมาชิกผูใชน้ําประปามากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําประปา  โดยจะตองไมขัดหรือแยง 

กับขอบัญญัตินี้ 

  (๒)  ออกระเบียบที่มีรายละเอียดแตกตางหรือขัดแยงจากขอบัญญัตินี้  โดยไดรับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการวินิจฉัยตามขอ  ๓๖  วรรคสาม 

ใหผูบริหารกิจการประปาแตละกลุมหรือหมูบาน  สําเนาระเบียบหรือขอบังคับของแตละกลุม

หรือหมูบาน  พรอมทะเบียนผูใชน้ํา  สงใหองคการบริหารสวนตําบลดานเก็บไว  ๑  ชุด 

เมื่อเห็นเปนการสมควรเพ่ือประโยชนของผูใชน้ํา  สภาพเศรษฐกิจ  สังคมคณะผูบริหารกิจการประปา

อาจขอแกไขระเบียบหรือขอบังคับ  โดยผานมติความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูใชน้ํามากกวากึ่งหนึ่ง  และใหนํา 

ความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๐ การประชุมสมาชิกผูใชน้ําตองมีสมาชิกเขาประชุมเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ผูใชน้ําทั้งหมด  จึงถือวาครบองคประชุม 

 

หมวด  ๓ 

องคประกอบ  อํานาจ  สิทธ ิ และหนาทีข่องกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 

ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการบริหารกิจการประปามีหนาที่บริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบ

ประปาหมูบานใหสามารถบริการผูใชน้ําในเขตการใหบริการอยางทั่วถึงตลอด  ๒๔  ชั่วโมง 



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๒ คณะกรรมการบริหารกิจการประปาและบํารุงรักษากิจการประปาหมูบานใหกําหนด

จํานวนไมเกิน  ๗  คน  โดยพิจารณาจากปริมาณงานหรือจากจํานวนผูใชน้ํา  และอยางนอยตองมีกรรมการ  ดังนี้ 

  (๑)  ประธาน 

  (๒)  รองประธาน 

  (๓)  เหรัญญิก 

  (๔)  อื่น ๆ  (ตามความเหมาะสม) 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ 

  (๑)  บริหารกิจการประปาตามระเบียบ  ขอบังคับของกิจการประปาแตละหมูบาน 

  (๒)  บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามขอบงัคับและใหเกิดความกาวหนาและบริการ

ประชาชนไดอยางท่ัวถึงตลอด  ๒๔  ชั่วโมง 

  (๓)  พิจารณาอนุญาตหรืองดจายน้ําใหแกสมาชิก  โดยคํานึงถึงประโยชนของกิจการ

ประปาเปนหลัก 

  (๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคการบริหารสวนตําบลดานทราบ 

และรายงานผลการดําเนินงานใหกับสมาชิกผูใชน้ําตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดานกําหนด 

  (๕)  ควบคุมการทํางานของเจาหนาท่ีประปา 

  (๖)  จัดทําโครงการขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณจากองคการบรหิารสวนตําบลดาน

ในกรณีที่งบประมาณของประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการประปาหมูบาน 

ขอ ๑๔ คณะกรรมการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวน

ตําบลดาน 

ขอ ๑๕ สถานภาพการเปนคณะกรรมการส้ินสุดเมื่อ 

  (๑)  ตาย 

  (๒)  ลาออก 

  (๓)  หมดวาระ 

  (๔)  ที่ประชุมสมาชิกมีมติใหออกโดยใชเสียงเกินกึ่งหนึ่ง 

  (๕)  ไมอยูในหมูบานเปนเวลาติดตอกันเกิน  ๖  เดือน 
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หมวด  ๔ 

สิทธิและหนาที่ของสมาชิกผูใชน้ํา 

ขอ  ๑๖  สมาชิกตองปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับของการประปาแตละหมูบานโดยเครงครัด 

ขอ  ๑๗  แสดงความคิดเห็น  และใหความรวมมือในการบริหารงานของคณะกรรมการ 

 

หมวด  ๕ 

สิทธิและหนาที่ของเจาหนาท่ีของกิจการประปา 

ขอ  ๑๘  เจาหนาท่ีของกิจการประปา  ไดแก  บุคคลที่คณะกรรมการฯ  คัดเลือกใหรับผิดชอบ 

ดูแลซอมแซมระบบประปา  การจัดเก็บคาน้ํา  การจัดทําบัญชีอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดยใหไดรับ 

คาจางตามท่ีคณะกรรมการกําหนดแตตองไมเกินอัตราท่ีองคการบริหารสวนตําบลดานกําหนด 

ขอ  ๑๙  ใหเจาหนาที่ประปาดําเนินการดูแลระบบจายน้ําประปาใหใชการไดตลอด  ๒๔  ชั่วโมง 

ขอ  ๒๐  ใหเจาหนาที่ประปาดําเนินการใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

หมวด  ๖ 

หนาทีข่องผูใชน้ํา 

ขอ  ๒๑  ผูที่ประสงคจะใชน้ําประปาจะตองย่ืนความประสงคขอใชน้ําเปนลายลักษณอักษร 

ตอคณะกรรมการและเมื่อไดรับความยินยอมแลว  จึงตอน้ําใชไดโดยเจาหนาที่ของประปา 

ขอ  ๒๒  การจายคาธรรมเนียมการขอใชน้ํา  คาปรับ  คาติดตั้งมาตรวัดน้ํา  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 

กําหนดแตไมเกินอัตราท่ีองคการบริหารสวนตําบลดานกําหนด  (ทายขอบัญญัตินี้) 

ขอ  ๒๓  การตอน้ําออกจากมาตรวัดน้ําใหเปนหนาที่ของผูย่ืนความประสงคขอใชน้ําประปา 

ขอ  ๒๔  การติดตั้งมาตรวัดน้ําตองติดตั้งไวในที่เปดเผยสามารถตรวจสอบไดตลอด  ๒๔  ชั่วโมง   

หรือหางจากรั้วไมเกิน  ๑  เมตร 

ขอ  ๒๕  การกระทําใด ๆ  ที่ทําใหทรัพยสินของประปาเสียหายจะโดยเจตนาหรือไม  ผูกระทํา 

ตองชดใชคาเสียหายใหแกการประปาตามจํานวนเงินท้ังหมด 
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ขอ  ๒๖  หากผูใดมีเจตนาจะขโมยน้ําใช  หรือเปล่ียนแปลง  แกไขตัวเลขในมาตรวดัน้าํหรอืกระทําการใด ๆ   ก็ตาม   

ที่มีเจตนาจะขโมยน้ําใชของการประปา  การประปาจะงดจายน้ําทันที  และจะตองเสียคาปรับใหแก 

การประปาในอัตราที่คณะกรรมการกําหนดแตตองไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๗  กรณีการยกเลิกการใชน้ํา  หรือโอนใหผูอื่นตองแจงใหการประปาเปนลายลักษณอักษร 

และไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการเสียกอนจึงส้ินสุดการเปนผูใชน้ํา  มิฉะนั้นจะถือวายังเปนสมาชิก 

ผูใชน้ําอยูและจะตองเสียคาน้ําตามท่ีการประปาเรียกเก็บ 

ขอ  ๒๘  ระยะเวลาในการเรียกเก็บคาน้ํา  และระยะเวลาการคางชําระคาน้ํา  ใหเปนไปตามที ่

คณะกรรมการกําหนด 

ขอ  ๒๙  ผูใชน้ําตองชวยดูแลมาตรวัดน้ําที่ติดตั้ง  หากชํารุดเสียหายตองดําเนินการซอมแซม 

หรือหากตองการซอมแซมหรือเปล่ียนใหม  ใหแจงคณะกรรมการบริหารหรือแจงองคการบริหารสวนตําบลดานทราบ   

ทั้งนี้  ภายในเจ็ดวัน 

ขอ  ๓๐  คณะผูบริหารกิจการประปา  ชางโยธา  หรือพนักงานประปา  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

มีอํานาจเขาไปตรวจสอบน้ําในอาคารเมื่อสงสัยวามีการใชน้ําโดยมิชอบ  หรืออยางอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๓๑  ผูใชน้ําที่เปนเจาของอาคารเชาหลายหลัง  แมจะเปนเจาของอาคารรายเดียวกันตองติด

มาตรวัดน้ําตามจํานวนหลังคาเรือน 

ขอ  ๓๒  กรณีบานเชา  เมื่อมีผูเชายายออกไปหรือวางดวยประการใดก็ดี  องคการบริหารสวนตําบลดาน 

จะเรียกคาน้ําประปาจากเจาของบานเชา  หรือผูใหเชาเทานั้น 

ขอ  ๓๓  ผูใชน้ํารายใดจะเลิกการใชน้ําหรือยายสถานที่อยู  หรือโอนใหผูอื่นตองแจงใหคณะผูบริหาร

กิจการประปา  หรือองคการบริหารสวนตําบลดานทราบเปนลายลักษณอักษร  ณ  ที่ทําการหรือที่สํานักงาน 

องคการบริหารสวนตําบลดานทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

ขอ  ๓๔  ผูใชน้ํารายใดสงสัยวาพนักงานการประปาบันทึกการใชน้ําจากมาตรวัดน้ําคลาดเคล่ือน 

จากความเปนจริงจะขอตรวจสอบไดโดยย่ืนคํารอง  ณ  ท่ีทําการกิจการประปาประจํา  เมื่อตรวจสอบแลว 

หากปรากฏวาคลาดเคล่ือนจากความจริง  คณะกรรมการบริหารกิจการประปาจะคํานวณใหตามท่ีใชจริง 

แตหากตรวจสอบแลวไมเปนจริง  ผูใชน้ําจะตองเสียตามความเปนจริงและจะตองเสียคาตรวจสอบตามที่ 

กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๓๕ อัตราคาน้ําประปา  คาธรรมเนียม  คาใชจายอื่นใดใหเรียกเก็บตามอัตราที่กําหนด 

ทายขอบัญญัตินี ้ โดยใหผูใชน้ําจักตองชําระคานํ้าประปาภายในวันท่ี  ๕  ของเดือน  ณ  สํานักงานกิจการประปา  

หรือชําระโดยตรงกับพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับการมอบหมายหรือแตงตั้งสํานักงานกิจการประปา  ใหเปน 

ผูมีหนาที่จัดเก็บคาบริการใชน้ําประปา 

ผูใชน้ํารายใดไมชําระคาน้ําประปาภายในกําหนดเวลาจะตองเสียเงินเพ่ิมเปนเบี้ยปรับ 

  (๑)  เกินวันที่  ๕  ของเดือน  จํานวน  ๕  วัน  ตองเสียเบี้ยปรับอัตราจํานวนหนึ่งในสาม 

ของยอดชําระในแตละงวด 

  (๒)  เกินวันท่ี  ๕  ของเดือน  จํานวน  ๑๐  วัน  ตองเสียเบี้ยปรับอัตราจํานวนกึ่งหนึ่ง 

ของยอดชําระในแตละงวด 

  (๓)  เกินวันท่ี  ๕  ของเดือน  จํานวน  ๑๕  วัน  ตองเสียเบี้ยปรับอัตราจํานวนสองในสาม 

ของยอดชําระในแตละงวด 

  (๔)  เกินวันท่ี  ๕  ของเดือน  ครบกําหนดชําระในงวดถัดไป  ตองเสียเบี้ยปรับอัตรา

จํานวน  ๑  เทาของยอดชําระในแตละงวด 

ขอ ๓๖ สํานักงานกิจการประปาทรงไวซึ่งสิทธิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาน้ําตามสภาพเศรษฐกิจ  

ขอเท็จจริงของตนทุนการผลิต  และจะประกาศใหผูใชน้ําทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๓๐  วัน  ท้ังนี้  ไมเกิน 

อัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ไมสามารถหาขอยุติได  ใหคณะกรรมการบริหารกิจการประปาย่ืนเรื่องใหองคการบริหาร 

สวนตําบลดานพิจารณา  คําวินิจฉัยขององคการบริหารสวนตําบลดานใหเปนท่ีสุด 

เมื่อองคการบริหารสวนตําบลดานไดรับเรื่องตามวรรคสอง  ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ

วินิจฉัยโดยใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดานหรือผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลดานมอบหมาย

เปนประธาน  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีอยูใน 

เขตการใหบริการ  ตัวแทนผูใชน้ําเปนกรรมการ  และใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ  ๓๗  หามผูใชน้ําใชเครื่องสูบน้ําโดยตรงจากทอภายนอกหรือทอภายใน  หากจะใชเครื่องสูบน้ํา

ใหตอทอภายในลงถังเก็บน้ําเสียกอน  แลวจึงจะสามารถใชเครื่องสูบน้ําจากถังเก็บน้ําเขาทอภายในบาน 
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หมวด  ๗ 

การเงิน 

ขอ ๓๘ รายไดของกิจการประปา  หมายถึง 

  (๑)  เงินคาน้ํา 

  (๒)  เงินคาธรรมเนียมเงินคาปรับ 

  (๓)  เงินบริจาค 

  (๔)  เงินที่ไดรับการอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตําบลดาน 

ขอ ๓๙ รายจายของกิจการประปา  หมายถึง 

  (๑)  คาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบผลิตน้ําการจายน้ําประปา 

  (๒)  คาใชจายในการบํารุงรักษาซอมแซมการขยายกิจการประปา 

  (๓)  คาใชจายในการบริหารกิจการประปา  เชน  คาจางเจาหนาที่  คาวัสดุ  อุปกรณ 

  (๔)  คาใชจายอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตาํบลดานกาํหนด  เชน  คาเบี้ยประชุม 

หรือคาตอบแทนกรรมการ   

ขอ ๔๐ ใหคณะกรรมการบริหารกิจการประปาไดรับสิทธิในการใชน้ําตามบัญชีแนบทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการบริหารกิจการประปา  รายงานผลการดําเนินงาน  การเงินใหองคการบริหาร 

สวนตําบลดานทราบปละ  ๒  ครั้ง  ครั้งที่หนึ่งภายในวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ครั้งที่สองภายในวันท่ี  ๓๐  กันยายน   

ของทุกป 

ขอ ๔๒ การเก็บรักษาเงิน 

ใหมีบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม  “กองทุนบริหารกิจการประปาหมูบาน..........................”  ไว   

ณ  ธนาคารของรัฐ  เมื่อมีรายรับเกิดขึ้นจะตองนําฝากธนาคารภายใน  ๑๕  วัน  โดยประธาน  เหรัญญิก 

หรือผูไดรับมอบหมาย  หากมีความจําเปนจะตองเก็บรักษาไวจายในกรณีเรงดวน  ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ 

กําหนดแตไมเกินสองพันบาท 

ขอ ๔๓ การเบิกถอนเงินตองมีลายมือชื่อกรรมการไมนอยกวา  ๒  ใน  ๓  และหนึ่งในนั้น 

ตองมีลายมือชื่อประธาน  และเหรัญญิกเปนผูลงนามรวมกันในการเบิกถอนดวยทุกครั้ง 
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ขอ ๔๔ การเงินและบัญชี 

รูปแบบการจัดทําบัญชีของคณะกรรมการ  ใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของแตละกิจการ

ประปาประจําหมูบานนั้นกําหนด 

องคการบริหารสวนตําบลดานมอีํานาจตรวจสอบการเงินและบัญชีในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

อยางนอยปละสองครั้ง  หากพบขอบกพรองใหแจงใหคณะกรรมการดําเนินการแกไขใหถูกตอง 

 

หมวด  ๘ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๔๕ ผูใชน้ํารายใดปฏิบัติฝาฝนขอ  ๓๗  สํานักงานกิจการประปาจะงดจายน้ําเขาอาคารทันที 

ขอ ๔๖ ผูใชน้ํารายใดพนักงานการประปาเรียกเก็บคาน้ําแลวเพิกเฉยมีเจตนาไมยอมชําระ 

หรือหลีกเล่ียงดวยประการใดก็ดี  สํานักงานกิจการประปาจะออกใบเตือนแจงหนี้ใหทราบและใหชําระคาหนี้ 

น้ําประปา  ณ  สํานักงานกิจการประปาโดยทันที  พรอมท้ังชําระเบี้ยปรับตามขอ  ๓๕ 

เมื่อพนกําหนดวรรคหนึ่งแลว  คณะกรรมการบริหารกิจการประปาจะดําเนินการงดการจายน้ําประปา 

เขาอาคารทันที 

ขอ ๔๗ ผูใดละเมิดขอบัญญัตินี้จนทําใหเกิดการเสียหายแกการประปาดวยประการใดก็ดี 

ใหผูนั้นชดใชคาเสียหายแกการประปาเทาที่กิจการประปาไดจายไปเพ่ือการนั้นและเสียคาปรับไมเกิน 

๑,๐๐๐  บาท  หรือคณะกรรมการบริหารกิจการประปาอาจพิจารณาสงเรื่องใหองคการบริหารสวนตําบลดาน 

จัดการหาทางออกรวมกันหรือดําเนินคดีตามกฎหมาย 

เมื่อองคการบริหารสวนตําบลดานไดรับเรื่องดังกลาวตามความในวรรคหนึ่งใหดําเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณาขอปญหาดังกลาวองคประกอบ  จํานวน  คณะกรรมการ   

ใหนําความในขอ  ๓๖  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๔๘ ผูใดไมชําระคาใชน้ําประปาสองงวดติดกัน  คณะกรรมการบริหารกิจการประปา 

จําตองดําเนินการงดการจายน้ํา 

หากผูใชน้ํามีความประสงคที่จะขอใชน้ําใหมตองชําระหนี้ที่คางทั้งหมดใหเรียบรอยพรอมทั้งเบี้ยปรับ   

แลวจึงจะดําเนินการตามขอ  ๒๑  และชําระคาธรรมเนียมการขอใชน้ําเพ่ิมอีกหนึ่งเทาของอัตราปกติ 
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ขอ ๔๙ ผูใดจงใจใชน้ําโดยไมผานมิเตอรหรือวิธีใดก็ตามจะถูกงดจายน้ําทันทีและคณะกรรมการ 

บริหารกิจการประปาจะดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

ขอ ๕๐ ผูใดจงใจทําใหมาตรวัดน้ํามกีารกลับหรือสลับหรอืวธิีอื่น  ซึ่งมีเจตนาใหเสียคาน้าํลดลง 

หรือนอยลงโดยเจตนาตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท  และคณะกรรมการบริหารกิจการประปา 

จะดําเนินคดีตามกฎหมาย 

ขอ ๕๑ ผูใดจงใจตอทอประปานอกมาตรวัดน้ําเขาอาคารหรือเพ่ือใชน้ําโดยเจตนาหลีกเล่ียง 

การชําระเงินตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท  และคณะกรรมการบริหารกิจการประปาจะดําเนินคดี 

ตามกฎหมาย 

ขอ ๕๒ ผูใชน้ํารายใดยินยอมหรือรูแลวเฉยเสีย  ปลอยให  ยินยอมใหผูอื่นตอพวงประปา 

จากอาคารบานเรือนจากหลังท่ีไดรับอนุญาตไปสูอีกหลังหนึ่ง  ผูนั้นจะถูกพักการใชน้ํา  จํานวน  ๑  เดือน

พรอมทั้งตองเสียคาเสียหาย  จํานวน  ๑,๐๐๐  บาท  และหรืออาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

ขอ ๕๓ บรรดาโทษที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  หากผูซึ่งตองไดรับโทษยินยอมชําระคาปรับ

ตามท่ีเจาพนักงานเปรียบเทียบปรับ  ใหถือวาคดีเปนอันเลิกกันตามกฎหมายวาดวยการนั้นกําหนด 

ขอ ๕๔ คาธรรมเนียมการใชน้ํา  คาธรรมเนียม  คาใชจาย  คาปรับ  เบี้ยปรับ  และหรือเงินอื่นใด 

ที่ชําระใหแกสํานักงานกิจการประปา  ซึ่งเกิดจากการบรหิารกิจการประปา  ใหถือเปนรายไดของสํานักงาน 

กิจการประปา 

 

หมวด  ๙ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๕๕ ใหกิจการประปาในเขตพ้ืนที่ตําบลดานที่มีอยู  ณ  วันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

ดําเนินการคัดเลือกคณะผูบริหารกิจการประปาใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  หากพนกําหนดนี้แลว 

ใหอํานาจนายกองคการบริหารสวนตําบลดานแตงตั้งคณะกรรมการตามความในขอ  ๓๖  วรรคสาม 

เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปาในพ้ืนที่นั้น ๆ 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๕๖ ใหคณะผูบริหารกิจการประปาชุดแรกของแตละหมูบานดําเนินการประชุมผูใชน้ํา 

ในเขตการใหบริการและดําเนินการออกขอบังคับการใชน้ําของแตละกลุมใหแลวเสร็จภายใน  ๖๐  วัน 

นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง  โดยมีเนื้อหาและขอความสอดคลองกับขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สืบสมบตัิ  ศรีสุรินทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดาน   



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดาน 

เรื่อง การบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

1. คาธรรมเนียมการขอใชน้าํ ไมเกินครั้งละ 100.- บาท 

2. คาตดิตัง้มาตรวัดน้ํา ไมเกินจุดละ 200.- บาท 

3. คาน้ํา ไมเกินหนวยละ ๑๕.- บาท 

4. คาตอบแทนเจาหนาทีป่ระปา ไมเกินเดือนละ 2,000.- บาท 

5. คาตอบแทนเจาหนาทีเ่กบ็คาน้าํ ไมเกนิรอยละ 10 ของเงินคาน้ําที่จัดเก็บได 

6. คาตอบแทนคณะกรรมการ ไมเกนิเดือนละ 500.- บาท 

7. คาเบี้ยประชมุคณะกรรมการนอกสถานท่ีในจังหวัดสุรินทรไมเกินครั้งละ 500.- บาท 

8. คาเบี้ยประชมุคณะกรรมการนอกเขตจังหวัดสุรินทร ไมเกนิครั้งละ 1,000.- บาท 

9. คาขอตรวจสอบการจัดเก็บคาน้ํา 10.- บาท 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
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