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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
เพื่อใหการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานท่ีเปนทรัพยสิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถใหบริการข้ันพื้นฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีพและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
เปนการสงเสริมใหประชาชน รวมรับผิดชอบบริหารกิจการและบํารุงรักษาประปาหมูบานในเชิง
ธุรกิจดวยตนเอง 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึง
ออกระเบียบ ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารกิจการ

และบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ให

ใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด ๑ 
ขอความท่ัวไป 

   
 

ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล และองคการบริหารสวน

ตําบล 
“ระบบประปาหมูบาน” หมายความวา ระบบประปาซ่ึงเปนทรัพยสินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน แตไมหมายความรวมถึงระบบประปาที่อยูในความรับผิดชอบของการประปา
สวนภูมิภาค การประปานครหลวง หรือกิจการประปาระบบหลักท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๘/พ๑๒๕ง/๘/๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๘ 
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จัดต้ังข้ึน เพื่อใหบริการประชาชนและอยูภายใตการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้น 

“หมูบาน” หมายความวา หมูบานหรือชุมชนท่ีต้ังอยูในเขตเทศบาลหรือองคการ
บริหารสวนตําบลตามหลักเกณฑการแบงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

“แหลงนํ้าดิบ” หมายความวา แหลงน้ําใตดินหรือแหลงน้ําผิวดินท่ีใชสําหรับผลิต
ประปาหมูบาน 

“สมาชิกผูใชนํ้า” หมายความวา ผูท่ีย่ืนความประสงคจะใชน้ําประปาหมูบานตาม
ขอ ๒๓ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษา
ระบบประปาหมูบานท่ีไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิกผูใชน้ําประปาใหทําหนาท่ีบริหารกิจการและ
บํารุงรักษาระบบประปา 

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการบริหารกิจการและ
บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน 

“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 

 
ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ 

ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีเหตุผลและความจําเปนที่ไมอาจปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ไดใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกเวนการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูพิจารณา
อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นยกเวนการปฏิบัติขอหนึ่งขอใดตามระเบียบนี้ก็ได 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน 
   

 
ขอ ๖  ใหมีคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน โดย

เลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําประปาของระบบประปาหมูบานแหงนั้นๆ โดยมีจํานวนกรรมการตามท่ี
สมาชิกผูใชน้ําสวนใหญกําหนด ท้ังน้ีตองไมนอยกวาเจ็ดคน 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของกิจการประปาหมูบานเปนผูดําเนินการใหมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหแลวเสรจ็ภายในสามสิบวนั 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหกรรมการคัดเลือกกันเองใหมีประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการ
หนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน โดยใหประธานกรรมการเปนผูแทนของ
คณะกรรมการ 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการกิจการ
ประปา ดังน้ี 

(๑)  วางระเบียบใชบังคับในการบริหารกิจการประปา โดยระเบียบดังกลาวจะมี
ผลบังคับก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของระบบประปาแลว 

(๒)  บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามขอบังคับใหเกิดความกาวหนาและ
บริการประชาชนไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ 

(๓)  พิจารณาอนุญาตหรืองดจายน้ําใหแกสมาชิก โดยคํานึงถึงประโยชนของ
กิจการประปาเปนหลักแตการงดจายน้ําใหแกสมาชิกตองไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เวนแตกรณีตามขอ ๒๗ 

(๔)  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ และ
รายงานผลการดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําทราบตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 

(๕)  ควบคุม ดูแล การทํางานของเจาหนาที่ของกิจการประปา 
(๖)  จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในกรณีที่รายไดของกิจการประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 
คณะกรรมการอาจแตงต้ังท่ีปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําปรึกษาในการบริหารกิจการ

ประปาก็ได 
 
ขอ ๗  บุคคลท่ีจะไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิกผูใชน้ําประปาใหเปนกรรมการ

ตองมีคุณสมบติั ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒)  มีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูเปนประจํา และมีชื่ออยูในทะเบียนบานในหมูบาน

หรือชุมชนนั้นๆ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน และเปนสมาชิกผูใชน้ําของ
กิจการประปาท่ีตนจะดํารงตําแหนงกรรมการ 

(๓)  เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม 
 
ขอ ๘  บุคคลท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหมีสิทธิไดรับการ

เลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําประปาใหเปนกรรมการ คือ 
(๑)  เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
(๒)  หูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได 
(๓)  ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๔)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๙  กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกต้ัง แตจะ
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 
ขอ ๑๐  กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒)  ตาย 
(๓)  ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ กรณีท่ียังไมมีประธาน

กรรมการหรือประธานกรรมการขอลาออกใหยื่นหนังสือลาออกตอผูบริหารทองถ่ิน 
(๔)  ไปเสียจากหมูบานหรือชุมชนนั้น 
(๕)  ปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติตามขอ ๗ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 

๘ 
(๖)  ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา ยกเวนการกระทําความผิด

ลหุโทษหรือกระทําความผิดโดยประมาท 
(๗)  กรณีที่กรรมการวางลงเกินกวากึ่งหนึ่งใหกรรมการที่เหลือพนจากตําแหนง 
 
ขอ ๑๑  กรณีกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระนอยกวาหรือ

เทากับกึ่งหนึ่งใหมีการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนง
วางลง และใหผูซ่ึงไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
เวนแตกรณีตําแหนงที่วางลงมีวาระที่เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมจัดใหมีการเลือกต้ังแทน
ตําแหนงกรรมการที่วางก็ได 

 
ขอ ๑๒  ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งจึงจะเปนองคประชุม 
 
ขอ ๑๓  มติท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปน

ผูชี้ขาดและใหถือวาเปนที่สุด 
 
ขอ ๑๔  ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ท่ีปรึกษามีสิทธิเขารวม

ประชุมและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ 
 
ขอ ๑๕  ใหประธานกรรมการสงรายงานการประชุมใหผูบริหารทองถิ่นทราบ

ภายในสิบหาวันนับแตวันประชุม 
 

หมวด ๓ 
การบริหารกิจการประปาหมูบาน 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๖  กิจการประปาหมูบานเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
มอบใหคณะกรรมการดําเนินการบริหารจัดการ 

 
ขอ ๑๗  ภายใตบังคับ ขอ ๖ การบริหารกิจการประปาหมูบานใหดําเนินการให

เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
ขอ ๑๘  ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีของกิจการประปา โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาให
สามารถจายน้ําประปาไดจัดเก็บคาน้ํา จัดทําบัญชี และดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด โดยใหไดรับคาจางตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 
ขอ ๑๙  การออกระเบียบขอบังคับของกิจการประปาจะตองผานความเห็นชอบ

จากสมาชิกผูใชน้ําประปาอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําประปา โดยจะตองไมขัดกับ
ขอกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ขอ ๒๐  การประชุมสมาชิกผูใชน้ําตองมีสมาชิกเขาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนสมาชิกผูใชนํ้าท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 
ขอ ๒๑  กรณีท่ีสวนหนึ่งสวนใดของระบบประปาชํารุดเสียหายใหถือเปนหนาที่

ของคณะกรรมการในการซอมแซมและบํารุงรักษา 
เวนแตกรณีที่สวนหนึ่งสวนใดของระบบประปาชํารุดเสียหายจนเกินความสามารถ

ของคณะกรรมการในการซอมแซมและบํารุงรักษา ใหถือเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการพิจารณาซอมแซมและบํารุงรักษาใหระบบประปาสามารถใชการไดอยูเสมอ 

 
ขอ ๒๒  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บํารุงรักษาแหลงน้ําดิบของระบบประปา

หมูบานใหสะอาดและมีปริมาณน้ําเพียงพอท่ีจะใชผลิตน้ําประปาของกิจการประปาหมูบานอยู
เสมอ 

 
ขอ ๒๓  ผูท่ีประสงคจะใชน้ําประปาหมูบาน จะตองย่ืนความประสงคขอใชน้ํา

เปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ 
 
ขอ ๒๔  คาธรรมเนียมการขอใชน้ํา คาปรับ คาติดตั้งมาตรวัดน้ํา ใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
ขอ ๒๕  การติดต้ังมาตรวัดน้ํา ตองติดต้ังไวในท่ีเปดเผยสามารถตรวจสอบได

หรือหางจากรั้วไมเกินหนึ่งเมตร 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๖  ผูใดท่ีทําใหทรัพยสินของระบบประปาหมูบานเสียหาย ผูนั้นตองชดใช
คาเสียหายใหแกกิจการประปาหมูบาน 

 
ขอ ๒๗  ผูใดโดยทุจริตเอาน้ําประปาหมูบานไปใช หรือเปล่ียนแปลงแกไขตัวเลข

ในมาตรวัดน้ํา หรือกระทําการใดๆ ก็ตามเพื่อเอาน้ําประปาหมูบานไปใช ใหงดจายน้ําทันที และ
จะตองชดใชคาเสียหายใหแกกิจการประปาหมูบาน และใหคณะกรรมการโดยไดรับมอบหมายจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาแจงความดําเนินคดี 

การดําเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการดําเนินคดีกับผูทํา
ใหทรัพยสินของระบบประปาหมูบานเสียหายตามขอ ๒๖ ดวย 

 
ขอ ๒๘  กรณีที่มีการยกเลิกการใชน้ําหรือโอนใหผูอื่น ตองแจงใหคณะกรรมการ

ทราบเปนลายลักษณอักษร และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียกอนจึงส้ินสุดการเปนผูใชน้ํา 
มิฉะนั้นจะถือวายังเปนผูใชน้ําอยู และจะตองรับผิดชอบจายคาน้ําตามที่คณะกรรมการหรือผูไดรับ
มอบหมายเรียกเก็บ 

 
ขอ ๒๙  ระยะเวลาในการเก็บคาน้ํา และระยะเวลาในการคางชําระคาน้ํา ให

เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
ขอ ๓๐  ระบบประปาหมูบานอาจมีรายได ดังน้ี 
(๑)  เงินคาน้ํา 
(๒)  เงินคาธรรมเนียม เงินคาปรับ 
(๓)  เงินบริจาค 
(๔)  เงินที่ไดรับการอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
ขอ ๓๑  ระบบประปาหมูบานอาจมีรายจาย ดังน้ี 
(๑)  รายจายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ําประปา ระบบการจาย

น้ําประปา การบํารุงรักษา ซอมแซม และการขยายกิจการประปา 
(๒)  รายจายในการบริหารกิจการประปา เชน คาจางเจาหนาท่ี คาวัสดุ อุปกรณ 
(๓)  คาใชจายอื่นๆ ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด เชน คาเบี้ย

ประชุมหรือคาตอบแทนคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
ขอ ๓๒  ใหคณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายใหเก็บรักษาเงินของกิจการ

ประปา นํารายไดของกิจการประปาฝากธนาคารในนามของกิจการประปาท้ังจํานวนภายในวันท่ีมี
รายได ถาฝากในวันท่ีมีรายไดไมทันใหนําฝากธนาคารในวันทําการถัดไปท้ังจํานวน หากมีความ
จําเปนจะตองเก็บรักษาเงินไวจายในกรณีเรงดวนใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ โดยความ
เห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีทองท่ีใดไมมีธนาคารในพื้นท่ีใหนํารายไดดังกลาวฝากคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

 
ขอ ๓๓  ใหคณะกรรมการกําหนดตัวบุคคลในคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจเบิก

จายเงินของกิจการประปาหมูบานจํานวนไมนอยกวาสองคน 
 
ขอ ๓๔  การเบิกเงินของกิจการประปาหมูบานตองลงลายมือชื่อในการเบิก

จายเงินอยางนอยสองคนของผูมีอํานาจเบิกจาย 
 
ขอ ๓๕  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดรูปแบบการทําบัญชีของกิจการ

ประปาหมูบานแกคณะกรรมการ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบการเงินและบัญชี
ในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร หากพบขอบกพรองใหแจงคณะกรรมการดําเนินการแกไขให
ถูกตอง 

 
ขอ ๓๖  ใหคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายไดและรายจายของกิจการประปา

หมูบานรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สมชาย สุนทรวฒัน 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจัดทํา 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

 


