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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานพราน
เรื่อง การบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานพราน วาดวยการบริหารกิจการ
และการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการบริ ห ารกิจการและการบํา รุง รั กษา
ระบบประปาหมูบาน พ.ศ. ๒๕๔๘ องคการบริห ารสวนตําบลบานพราน โดยความเห็น ชอบของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลบานพรานและนายอําเภอแสวงหา จึงตราขอบัญญัตินี้ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานพราน เรื่อง การบริหาร
กิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน พ.ศ. ๒๕๖๓”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานพราน ตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดขององคการบริหาร
สวนตําบลบานพรานในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานพรานเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมอี าํ นาจตีความวินจิ ฉัยปญหา ออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการ
ใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
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“ระบบประปาหมูบาน” หมายความวา ระบบประปาซึ่งเปนทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลบานพราน แตไมหมายความรวมถึงระบบประปาที่อยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาค
การประปานครหลวง หรือกิจการประปาระบบหลักที่องคการบริหารสวนตําบลบานพรานจัดตั้งขึ้น
เพื่อใหบริการประชาชนและอยูภายใตการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลบานพราน
“หมูบาน” หมายความวา หมูบานที่ตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานพราน
ตามหลักเกณฑการแบงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย
“แหลงน้าํ ดิบ” หมายความวา แหลงน้าํ ใตดินหรือแหลงน้ําผิวดินที่ใชสําหรับผลิตประปาหมูบาน
“สมาชิกผูใชน้ํา” หมายความวา ผูที่ยื่นความประสงคจะใชนา้ํ ประปาหมูบานตามขอ ๒๒
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบ
ประปาหมูบานที่ไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําใหทําหนาที่บริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษา
ระบบประปาหมูบาน
“ผูบ ริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบานพราน
หมวด ๒
คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบ าน
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน โดยเลือกตั้ง
จากสมาชิกผูใชน้ําประปาของระบบประปาหมูบา นแหงนั้น ๆ โดยมีจํานวนกรรมการตามที่สมาชิกผูใชน้ํา
สวนใหญกําหนด ทั้งนี้ ตองไมนอยกวาเจ็ดคน
ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นพรานเป น ผู ดํ า เนิ น การให มี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
ใหกรรมการคัด เลือกกันเองใหมีป ระธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคน
เหรัญญิกหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน โดยใหประธานกรรมการเปนผูแทนของคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการกิจการประปา ดังนี้
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(๑) วางระเบียบใชบังคับในการบริหารกิจการประปา โดยระเบียบดังกลาวจะมีผลบังคับ
ก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลบานพรานแลว
(๒) บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามขอบังคับใหเกิดความกาวหนาและบริการประชาชน
ไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ
(๓) พิจารณาอนุญาตหรืองดจายน้ําใหแกสมาชิก โดยคํานึงถึงประโยชนของกิจการประปา
เปนหลัก การงดจายน้ําใหแกสมาชิกตองไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลบานพราน
เวนแตกรณีตามขอ ๒๖
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคการบริหารสวนตําบลบานพรานทราบ
และรายงานผลการดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําทราบตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานพรานกําหนด
(๕) ควบคุม ดูแล การทํางานของเจาหนาที่ของกิจการประปา
(๖) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบานพราน
ในกรณีที่รายไดของกิจการประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
คณะกรรมการอาจแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําปรึกษาในการบริหารกิจการประปาก็ได
ขอ ๗ บุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําประปาใหเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจํา และมีชื่ออยูในทะเบียนบานในหมูบานนั้น ๆ
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน และเปนสมาชิกผูใชน้ําของกิจการประปาที่ตนจะดํารงตําแหนง
กรรมการ
(๓) เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม
ขอ ๘ บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหมีสิทธิไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิก
ผูใชน้ําประปาใหเปนกรรมการ คือ
(๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) หูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได
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(๓) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๔) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ขอ ๙ กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได
ขอ ๑๐ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ กรณีที่ยังไมมีประธานกรรมการ
หรือประธานกรรมการขอลาออกใหยื่นหนังสือลาออกตอผูบริหารทองถิ่น
(๔) ไปเสียจากหมูบานนั้น
(๕) ปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติตามขอ ๗ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๘
(๖) ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา ยกเวนการกระทําความผิดลหุโทษ
หรือกระทําความผิดโดยประมาท
(๗) กรณีที่กรรมการวางลงเกินกวากึ่งหนึ่งใหกรรมการที่เหลือพนจากตําแหนง
ขอ ๑๑ กรณีกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระนอยกวาหรือเทากับกึ่งหนึ่ง
ใหมีการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง และใหมีผูซึ่งไดรับ
การเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตกรณีตําแหนงที่วางลง
มีวาระที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมจัดใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงกรรมการที่วางก็ได
ขอ ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๑๓ มติที่ ป ระชุ ม ใหถื อเสียงขา งมาก หากคะแนนเสีย งเทา กัน ใหป ระธานเปน ผูชี้ ข าด
และใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีการแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษามีสิทธิเขารวมประชุมและมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ
ขอ ๑๕ ใหประธานกรรมการสงรายงานการประชุมใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันประชุม
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หมวด ๓
การบริหารกิจการประปาหมูบาน
ขอ ๑๖ กิ จ การประปาหมู บ า นเป น ทรั พ ย สิ น ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นพราน
โดยมอบใหคณะกรรมการดําเนินการบริหารจัดการ
ขอ ๑๗ ภายใตบังคับขอ ๖ การบริหารกิจการประปาหมูบานใหดําเนินการใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบานพรานแตงตั้ง
ใหเปนเจาหนาที่ของกิจการประปา โดยมีหนาที่รับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาใหสามารถจายน้ําประปาได
จัดเก็บ คาน้ํา จัดทําบัญชี และดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยใหไดรับคาจาง
ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานพราน
ขอ ๑๙ การออกระเบียบขอบังคับของกิจการประปาจะตองผานความเห็นชอบจากสมาชิก
ผูใชน้ําประปาอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําประปาโดยจะตองไมขัดกับขอบัญญัตินี้
ขอ ๒๐ การประชุมสมาชิกผูใชน้ําตองมีสมาชิกเขาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ผูใชน้ําทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๒๑ กรณีที่สวนหนึ่งสวนใดของระบบประปาชํารุดเสียหายใหถือเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ในการซอมแซมและบํารุงรักษา
ขอ ๒๒ ผูที่ประสงคจะใชน้ําประปาหมูบานจะตองยื่นความประสงคขอใชน้ําเปนลายลักษณอักษร
ตอคณะกรรมการ
ขอ ๒๓ คาธรรมเนียมการขอใชน้ํา คาปรับ คาติดตั้งมาตรวัดน้ําใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานพราน ทั้งนี้ ไมเกินอัตราตามที่กฎหมายบัญญัติไว
ขอ ๒๔ การติดตั้งมาตรวัดน้ําตองติดตั้งไวในที่เปดเผยสามารถตรวจสอบได หรือหางจากรั้ว
ไมเกินหนึ่งเมตร
ขอ ๒๕ ผูใดที่ทําใหทรัพยสินของระบบประปาเสียหาย ผูนั้น ตองชดใชคาเสียหายใหแ ก
กิจการประปาหมูบาน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๒๖ ผูใดโดยทุจริตเอาน้าํ ประปาหมูบา นไปใช หรือเปลี่ยนแปลงแกไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา
หรือกระทําการใด ๆ ก็ตาม เพื่อเอาน้ําประปาหมูบานไปใช ใหงดจายน้ําทันที และจะตองชดใชคาเสียหาย
ใหแกกิจการประปาหมูบาน และใหคณะกรรมการโดยไดรับมอบหมายจากองคการบริหารสวนตําบลบานพราน
พิจาณาแจงความดําเนินคดี
การดําเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการดําเนินคดีกับผูทําใหทรัพยสิน
ของระบบประปาหมูบานเสียหายตามขอ ๒๕ ดวย
ขอ ๒๗ กรณีที่มีการยกเลิกการใชน้ําหรือโอนใหผูอื่นตองแจงใหคณะกรรมการทราบเปนลายลักษณอักษร
และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียกอนจึงสิ้นสุดการเปนผูใชน้ํา มิฉะนั้นจะถือวายังเปนผูใชน้ําอยู
และจะตองรับผิดชอบจายคาน้ําตามที่คณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายเรียกเก็บ
ขอ ๒๘ ระยะเวลาในการเก็บ คาน้ําและระยะเวลาในการคางชําระคาน้ํา ใหเปน ไปตามที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานพราน
ขอ ๒๙ ระบบประปาหมูบานอาจมีรายได ดังนี้
(๑) เงินคาน้ํา
(๒) เงินคาธรรมเนียม เงินคาปรับ
(๓) เงินบริจาค
(๔) เงินที่ไดรับการอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตําบลบานพราน
ขอ ๓๐ ระบบประปาหมูบานอาจมีรายจาย ดังนี้
(๑) รายจายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ําประปา ระบบการจายน้ําประปา
การบํารุงรักษา ซอมแซม และการขยายกิจการประปา
(๒) รายจายในการบริหารกิจการประปา เชน คาจางเจาหนาที่ คาวัสดุ อุปกรณ
(๓) คาใชจายอื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานพรานกําหนด เชน คาเบี้ยประชุม
หรือคาตอบแทนคณะกรรมการโดยความเห็นชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานพราน
ขอ ๓๑ ใหคณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายใหเก็บรักษาเงินของกิจการประปานํารายได
ของกิจการประปาฝากธนาคารในนามของกิจการประปาทั้งจํานวนภายในวันที่มีรายได ถาฝากในวันที่มีรายได
ไมทันใหนําฝากธนาคารในวันทําการถัดไปทั้งจํานวน หากมีความจําเปนตองเก็บรักษาเงินไวจายในกรณีเรงดวน
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการโดยความเห็นชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานพรานกําหนด

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๓๒ ให ค ณะกรรมการกํา หนดตั ว บุ ค คลในคณะกรรมการเป น ผูมี อํ านาจเบิ กจ า ยเงิ น
ของกิจการประปาหมูบานจํานวนไมนอยกวาสองคน
ขอ ๓๓ การเบิกเงินของกิจการประปาหมูบานตองลงลายมือชื่อในการเบิกจายเงินอยางนอยสองคน
ของผูมีอํานาจเบิกจาย
ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายไดและรายจายของกิจการประปาหมูบานรายงาน
ใหผูบริหารทองถิ่นทราบอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานพรานกําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๕ ใหคณะกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาคณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งใหมจะเขารับหนาที่
ในกรณีผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ตอไปตามวรรคหนึ่ง ตาย ลาออก หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดไมวาดวยเหตุใด
และมีผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ตอไปไมถึงกึ่งหนึ่ง ใหนําความในขอ ๑๑ มาบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๖ ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําระเบียบใชบังคับในการบริหารกิจการและบํารุงรักษา
ระบบประปาหมูบานใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการตามขอบัญญัตินี้
เขาดํารงตําแหนง
ขอ ๓๗ บรรดาคาธรรมเนียม คาปรับ คาติดตั้งมาตรน้ํา หรือคาตอบแทนที่คณะกรรมการ
ไดกําหนดไวอยูกอนวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีระเบียบใชบังคับในการบริหาร
กิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วินัย บุญศรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานพราน

