
 หนา   ๑๙๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ 
เรื่อง   การบรหิารกิจการประปาหมูบาน 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์  วาดวยการบริหารกิจการ

ประปาหมูบานภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ขอ  ๖  ขอ  ๑๖  ขอ  ๒๑  วรรคสอง  ขอ  ๒๒  และขอ  ๓๕  แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  

องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์   

และนายอําเภอเมืองลพบุรี  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์  เรื่อง  การบริหาร

กิจการประปาหมูบาน  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ตั้งแตวันถัดจากวันท่ีได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์รักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๙๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ระบบประปาหมูบาน”  หมายความวา  ระบบประปาซึ่งเปนทรัพยสินขององคการ

บริหารสวนตําบลดอนโพธิ์   

  “หมูบาน”  หมายความวา  หมูบานหรือชุมชนที่ตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ 

  “แหลงน้ําดิบ”  หมายความวา  แหลงน้ําใตดินหรือแหลงน้ําผิวดินที่ใชสําหรับผลิต

ประปาหมูบาน 

  “สมาชิกผูใชน้ํา”  หมายความวา  ผูที่ ย่ืนความประสงคจะใชน้ําประปาหมูบาน 

ตอคณะกรรมการ 

  “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบ

ประปาหมูบานที่ไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําประปาใหทําหนาท่ีบริหารกิจการและบํารุงรักษา

ระบบประปา 

  “ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษา

ระบบประปาหมูบาน 

   

หมวด  ๒ 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารงุรักษาระบบประปาหมูบาน 

ขอ  ๖  ใหมีคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน  โดยเลือกตั้งจาก

สมาชิกผูใชน้ําประปาของระบบประปาหมูบานแหงนั้น ๆ  โดยมีจํานวนกรรมการตามที่สมาชิกผูใชน้ํา 

สวนใหญกําหนด  ทั้งนี้  ตองไมนอยกวาเจ็ดคน 

ใหองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์เจาของกิจการประปาหมูบานเปนผูดําเนินการใหมี 

การเลือกตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหาร

กิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานวางลง 

ใหกรรมการคัดเลือกกันเองใหมีประธานกรรมการหนึ่งคน  รองประธานกรรมการหนึ่งคน  

เหรัญญิกหนึ่งคนและเลขานุการหนึ่งคน  โดยใหประธานกรรมการเปนผูแทนของคณะกรรมการ 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการประปา  ดังนี้ 
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  (๑)  วางระเบียบใชบังคับในการบริหารกิจการประปา  โดยระเบียบดังกลาวจะมีผล

บังคับก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์เจาของระบบประปาแลว 

  (๒)  บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับหรือขอบัญญัตินี้  ใหเกิด

ความกาวหนาและบริการประชาชนไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ 

  (๓)  พิจารณาอนุญาตหรืองดจายน้ําใหแกสมาชิก  โดยคํานึงถึงประโยชนของกิจการ

ประปาเปนหลัก  แตการงดจายน้ําใหแกสมาชิกตองไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์  

เวนแตกรณีตามขอ  ๓๖ 

  (๔)  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทราบ   

และรายงานผลการดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําทราบตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์กําหนด 

  (๕)  ควบคุม  ดูแล  การทํางานของเจาหนาท่ีของกิจการประปา 

  (๖)  จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์  

ในกรณีที่รายไดของกิจการประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งที่ปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําปรึกษาในการบริหารกิจการประปาก็ได 

วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานใหใชวิธีการ 

โดยเปดเผย  แลวใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์เปนผูลงนามในประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ  

ซึ่งในวันท่ีกําหนดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ  ใหองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์แจงใหผูประกาศ

หอกระจายขาวแจงใหประชาชนในพ้ืนที่หมูบานนั้น ๆ รับทราบเพ่ือเขารวมประชุมและเลือกตั้ง 

ขอ  ๗  บุคคลท่ีจะไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําประปาใหเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

  (๒)  มีภูมิลําเนาหรือถิน่ที่อยูเปนประจําและมีชื่ออยูในทะเบียนบานในหมูบานหรือชุมชนนั้น ๆ   

ติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  และเปนสมาชิกผูใชน้ําของกิจการประปาท่ีตน 

จะดํารงตําแหนงกรรมการ 

  (๓)  เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม 



 หนา   ๑๙๖ 
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ขอ   ๘  บุคคลท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้  เปนบุคคลตองหามมิใหมีสิทธิไดรับการเลือกตั้งจาก

สมาชิกผูใชน้ําประปาใหเปนกรรมการ  คือ 

   (๑)  เปนภิกษุ  สามเณร  นักพรตหรือนักบวช 

   (๒)  หูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได 

   (๓) ติดยาเสพติดใหโทษ 

   (๔) เคยถูกไลออก  ปลดออกหรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรั ฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ  เพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

ขอ   ๙  กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง  แตจะดํารงตําแหนง

ติดตอกันเกินสองวาระไมได 

ขอ  ๑๐ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

   (๑)  ถึงคราวออกตามวาระ 

   (๒)  ตาย 

   (๓)  ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ  กรณีท่ียังไมมีประธานกรรมการ

หรือประธานกรรมการขอลาออกใหย่ืนหนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ 

   (๔)  ไปเสียจากหมูบานหรือชุมชนนั้น 

   (๕)  ปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติตามขอ  ๗  หรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๘ 

   (๖)  ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา  ยกเวนการกระทําความผิดลหุโทษ

หรือกระทําความผิดโดยประมาท 

   (๗)  กรณีที่กรรมการวางลงเกินกวากึ่งหนึ่งใหกรรมการท่ีเหลือพนจากตําแหนง 

ขอ  ๑๑ กรณีกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระนอยกวาหรือเทากับกึ่งหนึ่ง   

ใหมีการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง  และใหผูซึ่งไดรับ

เลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  เวนแตกรณีตําแหนงท่ีวางลง 

มีวาระที่เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมจัดใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงกรรมการที่วางก็ได 

ขอ  ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะเปน

องคประชุม 



 หนา   ๑๙๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๓ มติท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปนผูชี้ขาด 

และใหถือวาเปนที่สุด 

ขอ  ๑๔ ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  ที่ปรึกษามีสิทธิเขารวมประชุม 

และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ไดแตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ 

ขอ  ๑๕ ใหประธานกรรมการสงรายงานการประชุมใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์

ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันประชุม 

 

หมวด  ๓ 

การบริหารกิจการประปาหมูบาน 

ขอ  ๑๖ กิจการประปาหมูบานเปนทรัพย สินขององคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์   

โดยมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการบริหารจัดการ 

ขอ  ๑๗ ภายใตบังคับขอ  ๖  การบริหารกิจการประปาหมูบานใหดําเนินการใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

ขอ  ๑๘ ใหคณะกรรมการคดัเลือกบุคคลเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์แตงตั้งใหเปน

เจาหนาท่ีของกิจการประปา  โดยมีหนาที่รับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาใหสามารถจายน้ําประปาได  

จัดเก็บคาน้ํา  จัดทําบัญชี  และดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดยใหไดรับคาจางตามที่

คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบขององคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ 

ขอ  ๑๙ การออกระเบียบขอบังคับของกิจการประปาจะตองผานความเห็นชอบจากสมาชิกผูใช

น้ําประปาอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําประปา  โดยจะตองไมขัดกับขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลดอนโพธิ์  เรื่อง  การบริหารกิจการประปาหมูบาน 

ขอ  ๒๐ การประชุมสมาชิกผูใชน้ําตองมีสมาชิกเขาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ผูใชน้ําทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ  ๒๑ กร ณีที่ ส ว นหนึ่ ง ส วน ใดของระบบประปาชํ า รุ ด เ สี ยหาย ให ถื อ เ ป นหน าที่ 

ของคณะกรรมการในการซอมและบํารุงรักษา 
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เวนแตกรณีที่ส วนหนึ่ งสวนใดของระบบประปาชํารุด เ สียหายจนเกินความสามารถ 

ของคณะกรรมการในการซอมแซมและบํารุงรกัษา  ใหถือเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์

ในการพิจารณาซอมแซมและบํารุงรักษาใหระบบประปาสามารถใชการไดอยูเสมอ 

ขอ  ๒๒ ใหองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์บํารุงรักษาแหลงน้ําดิบของระบบประปาหมูบาน

ใหสะอาดและมีปริมาณน้ําเพียงพอที่จะใชผลิตน้ําประปาของกิจการประปาหมูบานอยูเสมอ 

ขอ  ๒๓ ผูที่ประสงคจะใชน้ําประปาหมูบาน  จะตองย่ืนความประสงคขอใชน้ําเปนลายลักษณ

อักษรตอคณะกรรมการ  พรอมกับหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

ขอ  ๒๔ คาธรรมเนียมการขอใชน้ํ า  คาปรับ  คาติดตั้งมาตรวัดน้ํ า   ให เปนไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด  โดยมีอัตราไมเกินท่ีกําหนดแนบทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๕ การติดตั้งมาตรวัดน้ํา  ตองติดตั้งไวในที่เปดเผยสามารถตรวจสอบไดหรือหางจากรั้ว 

ไมเกินหนึ่งเมตร  

ขอ  ๒๖ การตอทอภายนอก  การติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณตาง ๆ  ให เปนหนาที ่

ของเจาหนาที่กิจการประปา  หรือผูอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๒๗ บรรดาทอและอุปกรณตาง ๆ  ภายนอกมาตรน้ํารวมทั้งตวัมาตรท่ีไดทําการตดิตั้งไวแลว  

ใหถือเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ 

ขอ  ๒๘ หามมิใหผูใชน้ําหรือผูใด  ถอด  ซอมแซม  แกไข  ดัดแปลง  ตอเติม  ทําลาย  แกไข

มาตรวัดน้ําหรืออุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับมาตรวัดน้ําโดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง  โดยมีเจตนาที่ใชน้ําโดยไมผานมาตรวัดน้ําที่คณะกรรมการได

ติดตั้งหรือเปล่ียนแปลงแกไขตวัเลขในมาตรวดัน้าํใหถอืวาผูนั้นลักทรัพยของทางราชการ  ใหคณะกรรมการ

งดจายน้ําแกผูนั้นและรายงานใหองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทราบเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย 

ขอ  ๒๙ จํานวนน้ําที่ไดใชหรือสูญเสียส้ินเปลืองไปท่ีไดผานมาตรวัดน้ําไปแลว  ไมวาจะเปน

เพราะทอชํารุดหรือดวยเหตุใด ๆ  ก็ตาม  ผูใชน้ํามีหนาท่ีตองชําระคาน้ําตามจํานวนที่ไดใชหรือสูญเสีย

ส้ินเปลืองไปตามจํานวนตัวเลขที่อานและคํานวณได 
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ขอ  ๓๐ ในกรณีมาตรวัดน้ําชํารุดหรือมีเหตุอื่นอันไมสามารถใหอานตัวเลขหรือคํานวณการใช

น้ําประปาหมูบานได  ใหคณะกรรมการคิดคํานวณอตัราคาน้าํที่ไดใชหรือสูญเสียส้ินเปลืองไป  โดยคิดอัตรา

เฉล่ียการใชน้ําประปาหมูบานในรอบสามเดือนท่ีผานมาของผูน้ํารายนั้น 

ขอ  ๓๑ หามมิใหผูใชน้ํากระทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ําหรือเครื่องปมน้ําอัตโนมัติเพ่ือสูบน้ํา

โดยตรงจากทอประปาหมูบาน 

ขอ  ๓๒ คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ ผู เกี่ยวของหรือผูที่ไดรับมอบหมายสามารถเขาไป

ตรวจสอบน้ําในอาคารเมื่อสงสัยวามีการใชน้ําโดยมิชอบหรืออยางอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  โดยตองแจงใหเจาของอาคาร

ทราบโดยวาจาหรือเอกสารกอน   

ขอ  ๓๓ ผูใชน้ําท่ีเปนเจาของอาคารเชาหลายหลัง  แมจะเปนเจาของอาคารรายเดียวกันตองติด

มาตรวัดน้ําตามจํานวนหลังคาเรือน 

ขอ  ๓๔  กรณีบานเชา  เมื่อผูเชายายออกไปหรือวางดวยประการใดก็ดี  คณะกรรมการจะเรียก

เก็บคาน้ําประปาจากเจาของบานเชาหรือผูใหเชาเทานั้น 

ขอ  ๓๕ ผูใดที่ทําใหทรัพยสินของระบบประปาหมูบานเสียหาย  ผูนั้นตองชดใชคาเสียหายใหแก

กิจการประปาหมูบาน 

ขอ  ๓๖ ผูใดโดยทุจริตเอาน้ําประปาหมูบานไปใช  หรือเปล่ียนแปลงแกไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา

หรือกระทําการใด ๆ  ก็ตามเพ่ือเอาน้ําประปาหมูบานไปใช  ใหงดจายน้ําทันที  และจะตองชดใช

คาเสียหายใหแกกิจการประปาหมูบานและใหคณะกรรมการโดยไดรับมอบหมายจากองคการบริหาร 

สวนตําบลดอนโพธิ์พิจารณาแจงความดําเนินคดี 

การดําเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการดําเนินคดีกับผูทําใหทรัพยสิน 

ของระบบประปาหมูบานเสียหายตามขอ  ๓๕  ดวย 

ขอ  ๓๗ ผูใชน้ํารายใดสงสัยวาเจาหนาท่ีของกิจการประปาบันทึกการใชน้ําจากมาตรวัดน้ํา

คลาดเคล่ือนจะขอตรวจสอบไดโดยย่ืนคํารองตอคณะกรรมการ  เมื่อตรวจสอบแลวหากปรากฏวา 

มีความคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง  คณะกรรมการจะคํานวณใหตามที่ใชจริง  แตหากตรวจสอบแลว 

ไมเปนจริง  ผูใชน้ําจะตองชําระคาน้ําตามความเปนจริง 
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ขอ  ๓๘ ผูใดไมชําระคาน้ําประปาสองงวดติดตอกัน  คณะกรรมการจะดําเนินการงดการจายน้ํา  

หากผูใชน้ํามีความประสงคที่จะใชน้ําใหมตองชําระหนี้ที่คางท้ังหมดใหเรียบรอยพรอมคาปรับตามอัตรา

แนบทาย    

ขอ  ๓๙ กรณีท่ีมีการยกเลิกการใชน้ําหรือโอนใหผูอื่นตองแจงใหคณะกรรมการทราบเปน 

ลายลักษณอักษรและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียกอนจึงส้ินสุดการเปนผูใชน้ํา  มิฉะนั้นจะถือวา 

ยังเปนผูใชน้ําอยู  และจะตองรับผิดชอบจายคาน้ําตามที่คณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายเรียกเก็บ 

ขอ  ๔๐ ระยะเวลาในการเก็บคาน้ํา  กําหนดใหเก็บทุกวันท่ีหาของเดือนถัดไป  โดยผูใชน้ําตอง

ชําระคาน้ําประปาพรอมคาบริการตาง ๆ  ตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนดภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่

ไดรับใบแจงหนี้  หากผูใชน้ําไมชําระภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือเปนผูคางชําระคาน้ําประปา 

ขอ  ๔๑ ระบบประปาหมูบานอาจมีรายได  ดังนี้ 

   (๑)  เงินคาน้ํา 

   (๒)  เงินคาธรรมเนียม  เงินคาปรับ 

   (๓)  เงินบริจาค 

   (๔)  เงินที่ไดรับการอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอ  ๔๒ ระบบประปาหมูบานอาจมีรายจาย  ดังนี้ 

   (๑)  รายจายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ําประปา  ระบบการจาย

น้ําประปา  การบํารุงรักษาซอมแซม  และการขยายกิจการประปา 

   (๒)  รายจายในการบริหารกิจการประปา  เชน  คาจางเจาหนาท่ี  คาวัสดุ  อุปกรณ 

   (๓)  คาใชจายอื่น ๆ  เชน  คาเบี้ยประชุมหรอืคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการ

และบํารุงรักษาระบบประปา 

ขอ  ๔๓ ใหคณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายใหเก็บรักษาเงินของกิจการประปา  นํารายได

ของกิจการประปาฝากธนาคารในนามของกิจการประปาท้ังจํานวนภายในวันที่มีรายได  ถาฝากในวันที่ 

มีรายไดไมทันใหนําฝากธนาคารในวันทําการถัดไปทั้งจํานวน  หากมีความจําเปนจะตองเก็บรักษาเงินไว 

ในกรณีเรงดวนใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ  โดยความเห็นชอบขององคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์

กําหนด 
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กรณีทองท่ีใดไมมีธนาคารในพ้ืนที่ใหนํารายไดดังกลาวฝากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ 

ขอ  ๔๔  ใหคณะกรรมการกําหนดตัวบุคคลในคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจเบิกจายเงิน 

ของกิจการประปาหมูบานจํานวนไมนอยกวาสองคน 

ขอ  ๔๕  การเบิกเงินของกิจการประปาหมูบานตองลงลายมือชื่อในการเบิกจายเงินอยางนอย

สองคนของผูมีอํานาจเบิกจาย   

ขอ  ๔๖  ใหองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์กําหนดรูปแบบการทําบัญชีของกิจการประปา

หมูบานแกคณะกรรมการ  โดยองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์จะตรวจสอบการเงินและบัญชี 

ในการบริหารของคณะกรรมการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  หากพบขอบกพรองใหแจงคณะกรรมการ

ดําเนินการแกไขใหถูกตอง  และกรณีมีขอผิดพลาดในการใชจายเงินไมวากรณีใด ๆ  คณะกรรมการ 

ตองรวมกันรับผิดชอบ 

ขอ  ๔๗  ใหคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายไดและรายจายของกิจการประปาหมูบาน  รายงานให

นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทราบอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

ขอ  ๔๘  เมื่อขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์นี้มีผลใชบังคับ  ใหคณะกรรมการ

จัดทําทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการ  รายชื่อเจาหนาที่ของกิจการประปา  รายชื่อสมาชิกผูใชน้ํา   

บัญชีรายรับ  บัญชีรายจาย  สงใหองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ทราบภายในสามสิบวัน 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พณชัย  แสงคํา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดอนโพธิ ์



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

แนบทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์ 

เรื่อง  การบริหารกิจการประปาหมูบาน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

.............................................................. 

 

 

๑.  คามาตรวัดน้ํา        ๓๕๐ บาท 

๒.  คาติดตั้ง  (คาแรงและคาอุปกรณ)     ๒๐๐   บาท 

๓.  คาธรรมเนียม (ชําระรายเดือน หมายรวมถึงคาบํารุงรักษามาตร)  ๕ บาท 

๔.  คาน้ํา หนวยละ       ๕ บาท 

๕.  คาตอบแทนคณะกรรมการ (ท้ังหมดทุกคน)    ไมเกิน ๓๐ %ของผลกําไรในปนั้น 

๖.  คาตอบแทนเจาหนาท่ีประปา  -  คนเก็บคาน้ํา      มาตรละ  ๕  บาท 

    -  คนทําบัญชี    ตอคน  ตอเดือน  ไมเกิน  ๓๐๐ บาท 

๗.  คาปรับ (กรณีคางชําระ ๒ งวดติดตอกัน ตองเสียคาปรับ)   ๑๐๐ บาท 

๘.  คาใชจายอ่ืน ๆ       ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 


