
       
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการบริหารกจิการและการบํารงุรักษาระบบประปาหมูบาน 
พ.ศ. 2548 

---------------------------------------------- 
      เพื่อใหการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานที่เปนทรัพยสินขององคกร 

ปกครองสวนทองถิน่  สามารถใหบริการขัน้พืน้ฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พืน้ที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ไดอยางมปีระสิทธิภาพ   และเพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชน    รวมรับผิดชอบ
บริหารกิจการและบํารุงรักษาประปาหมูบานในเชิงธุรกิจดวยตนเอง 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 69 และมาตรา 77 แหงพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
มาตรา  5  และมาตรา  88   แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  และ
มาตรา  5  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบดังตอไปนี ้
  ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและบํารุงรักษา
ระบบประปาหมูบาน  พ.ศ. 2548” 
  ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  ขอ  3  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสัง่อื่นใด  ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

หมวด  1 
ขอความทัว่ไป 

  ขอ  4  ในระเบียบนี ้
   “องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล   
   “ระบบประปาหมูบาน”  หมายความวา  ระบบประปาซึง่เปนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  แตไมหมายความรวมถึงระบบประปาที่อยูในความรับผิดชอบของการประปา 
สวนภูมิภาค  การประปานครหลวง  หรือกิจการประปาระบบหลักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งขึ้น 
เพื่อใหบริการประชาชนและอยูภายใตการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  

“หมูบาน”  หมายความวา  หมูบานหรือชุมชนที่ต้ังอยูในเขตเทศบาลหรือองคการ 
บริหารสวนตําบล ตามหลักเกณฑการแบงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย    
   “แหลงน้ําดิบ”  หมายความวา  แหลงน้าํใตดินหรือแหลงน้าํผิวดนิที่ใชสําหรับผลิต
ประปาหมูบาน 
   “สมาชกิผูใชน้ํา”  หมายความวา  ผูทีย่ื่นความประสงคจะใชน้ําประปาหมูบาน 
ตามขอ 23 
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   “คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกิจการและบาํรุงรักษาระบบ
ประปาหมูบานที่ไดรับการเลอืกตั้งจากสมาชิกผูใชน้าํประปาใหทําหนาทีบ่ริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปา 
    “ประธานกรรมการ” หมายความวา  ประธานกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษา
ระบบประปาหมูบาน 
   “ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา  นายกเทศมนตรี  และนายกองคการบรหิารสวนตําบล 

ขอ  5  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมอํีานาจตีความวินิจฉัย 
ปญหา  กาํหนดขอบังคับ  หลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติเพือ่ดําเนนิการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
  ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ใดมีเหตุผลและความจําเปนที่ไมอาจปฏิบัติ 
ตามระเบียบนีไ้ด   ใหขอทําความตกลงกบัปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี ้
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดัเปนผูพจิารณา 
อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ยกเวนการปฏิบัติขอหนึ่งขอใดตามระเบียบนีก้ไ็ด 
 

หมวด  2 
คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารงุรักษาระบบประปาหมูบาน 

 
  ขอ  6  ใหมีคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน  โดยเลือกตั้ง 
จากสมาชิกผูใชน้ําประปาของระบบประปาหมูบานแหงนัน้ ๆ    โดยมีจาํนวนกรรมการตามที่สมาชิกผูใชน้ํา 
สวนใหญกําหนด  ทั้งนี้ตองไมนอยกวาเจ็ดคน  

            ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของกิจการประปาหมูบานเปนผูดําเนินการใหมีการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหแลวเสร็จภายในสามสบิวัน 
  ใหกรรมการคดัเลือกกันเองใหมีประธานกรรมการหนึ่งคน   รองประธานกรรมการหนึ่งคน  
เหรัญญิกหนึ่งคน  และเลขานุการหนึง่คน  โดยใหประธานกรรมการเปนผูแทนของคณะกรรมการ 
  ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึง่มีอํานาจหนาที่เกีย่วกบัการดําเนนิการกิจการประปา  ดังนี ้
  (1)  วางระเบยีบใชบังคับในการบริหารกิจการประปา  โดยระเบียบดังกลาวจะมีผลบังคับก็
ตอเมื่อไดรับความเหน็ชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิน่เจาของระบบประปาแลว    
  (2)  บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามขอบังคับใหเกิดความกาวหนาและบริการประชาชนได
อยางทั่วถึงและเพียงพอ 
  (3)  พิจารณาอนุญาตหรืองดจายน้าํใหแกสมาชิก  โดยคาํนงึถงึประโยชนของกิจการประปา 
เปนหลกั  แตการงดจายน้ําใหแกสมาชกิตองไดรับความเหน็ชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิน่   เวนแต 
กรณีตามขอ 27   
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  (4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ทราบ  และรายงานผล 
การดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําทราบตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกาํหนด 
  (5)  ควบคุม  ดูแล  การทํางานของเจาหนาที่ของกิจการประปา 
  (6)  จัดทําโครงการขอรับการสนับสนนุงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิน่  ในกรณีที่
รายไดของกิจการประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 
    คณะกรรมการอาจแตงตัง้ที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนาํปรึกษาในการบรหิารกจิการประปาก็ได 
  ขอ  7  บุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําประปาใหเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ 
ดังตอไปนี้ 
  (1)  มีสัญชาตไิทยและมีอายไุมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
  (2)  มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจาํ  และมีชื่ออยูในทะเบียนบานในหมูบานหรือชุมชน  นั้น ๆ  
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึง่รอยแปดสิบวัน  และเปนสมาชกิผูใชน้ําของกิจการประปาที่ตนจะดํารงตําแหนง
กรรมการ 
  (3)  เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม 
                ขอ  8  บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้  เปนบุคคลตองหามมิใหมีสิทธิไดรับการเลือกตั้งจาก
สมาชิกผูใชน้ําประปาใหเปนกรรมการ  คือ  
  (1)  เปนภิกษ ุ สามเณร  นกัพรต  หรือนักบวช 

(2)  หหูนวกและเปนใบซึง่ไมสามารถอานและเขียนหนงัสือได 
 (3)   ติดยาเสพติดใหโทษ 

                         (4)   เคยถกูไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  
เพราะทุจริตตอหนาทีห่รือถอืวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  ขอ  9  กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนบัแตวันเลือกตัง้  แตจะดาํรงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได 
  ขอ  10  กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
             (1)  ถงึคราวออกตามวาระ 
  (2)  ตาย 
  (3)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ  กรณีที่ยงัไมมปีระธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการขอลาออกใหยื่นหนังสือลาออกตอผูบริหารทองถิน่ 
  (4)  ไปเสียจากหมูบานหรือชุมชนนั้น 
  (5)  ปรากฏภายหลงัวาขาดคุณสมบัติตามขอ  7 หรือมลัีกษณะตองหามตามขอ  8 
  (6)  ตองโทษจาํคุกฐานกระทาํความผิดในคดีอาญา  ยกเวนการกระทาํความผิด 
ลหุโทษหรือกระทําความผิดโดยประมาท  
  (7)  กรณีที่กรรมการวางลงเกินกวากึ่งหนึง่ใหกรรมการที่เหลือพนจากตําแหนง 
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  ขอ  11  กรณีกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระนอยกวาหรือเทากบั 
กึ่งหนึง่  ใหมกีารเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงทีว่างภายในสิบหาวนันับแตวันที่ตําแหนงวางลง  และ 
ใหผูซึ่งไดรับเลอืกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  เวนแตกรณีตําแหนง 
ที่วางลงมีวาระที่เหลือไมถึงหนึง่รอยแปดสิบวันจะไมจดัใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงกรรมการที่วางก็ได 
  ขอ  12  ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่งจงึจะ 
เปนองคประชมุ 
  ขอ  13  มติทีป่ระชุมใหถือเสียงขางมาก  หากคะแนนเสยีงเทากันใหประธานเปนผูชีข้าด 
และใหถือวาเปนที่สุด 
  ขอ  14  ในกรณีที่มีการแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ที่ปรึกษามีสิทธิเขารวมประชุมและ 
มีสิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ได  แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมต ิ
  ขอ  15  ใหประธานกรรมการสงรายงานการประชุมใหผูบริหารทองถิน่ทราบภายใน 
สิบหาวันนับแตวันประชุม 

 
หมวด  3 

การบรหิารกจิการประปาหมูบาน 
 

  ขอ  16  กิจการประปาหมูบานเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิน่  โดยมอบให
คณะกรรมการดําเนินการบริหารจัดการ 

ขอ  17  ภายใตบังคับ  ขอ  6  การบริหารกิจการประปาหมูบานใหดําเนินการใหเปนไป 
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ  18  ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งใหเปน
เจาหนาที่ของกิจการประปา  โดยมีหนาที่รับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาใหสามารถจายน้ําประปาได   
จัดเก็บคาน้าํ  จัดทําบัญช ี และดําเนนิการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาํหนด  โดยใหไดรับคาจางตามที ่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเหน็ชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

ขอ  19  การออกระเบียบขอบังคับของกจิการประปาจะตองผานความเหน็ชอบจากสมาชกิ 
ผูใชน้ําประปาอยางนอยกึ่งหนึ่งของจาํนวนสมาชิกผูใชน้ําประปา   โดยจะตองไมขัดกบัขอกําหนดขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

ขอ  20  การประชุมสมาชกิผูใชน้าํตองมีสมาชกิเขาประชมุเกนิกวากึง่หนึ่งของจาํนวนสมาชกิ 
ผูใชน้ําทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
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                     ขอ  21  กรณีที่สวนหนึ่งสวนใดของระบบประปาชํารุดเสียหายใหถอืเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการในการซอมแซมและบํารุงรักษา 

 เวนแตกรณีที่สวนหนึง่สวนใดของระบบประปาชํารุดเสียหายจนเกินความสามารถของ
คณะกรรมการในการซอมแซมและบํารุงรักษา  ใหถือเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในการ 
พิจารณาซอมแซมและบาํรุงรักษาใหระบบประปาสามารถใชการไดอยูเสมอ 

ขอ  22 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  บํารุงรักษาแหลงน้าํดิบของระบบประปาหมูบาน        
ใหสะอาดและมีปริมาณน้าํเพียงพอที่จะใชผลิตน้ําประปาของกิจการประปาหมูบานอยูเสมอ 

ขอ  23  ผูที่ประสงคจะใชน้ําประปาหมูบาน  จะตองยืน่ความประสงคขอใชน้ําเปนลายลักษณ 
อักษรตอคณะกรรมการ  

ขอ  24  คาธรรมเนียมการขอใชน้ํา   คาปรับ   คาติดตัง้มาตรวัดน้ํา   ใหเปนไปตามที ่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

ขอ  25  การติดตั้งมาตรวัดน้ํา ตองติดตั้งไวในที่เปดเผยสามารถตรวจสอบไดหรือหางจากรั้ว 
ไมเกินหนึง่เมตร 

ขอ  26  ผูใดที่ทําใหทรัพยสินของระบบประปาหมูบานเสียหาย   ผูนั้นตองชดใชคาเสียหาย 
ใหแกกิจการประปาหมูบาน    

ขอ  27  ผูใดโดยทุจริตเอาน้าํประปาหมูบานไปใช  หรือเปล่ียนแปลงแกไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา
หรือกระทําการใด ๆ ก็ตามเพื่อเอาน้ําประปาหมูบานไปใช ใหงดจายน้าํทันที  และจะตองชดใชคาเสียหายใหแก
กิจการประปาหมูบาน และใหคณะกรรมการโดยไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาแจงความ
ดําเนนิคดี 

  การดําเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ใหรวมถงึการดําเนนิคดีกับผูทําใหทรัพยสิน 
ของระบบประปาหมูบานเสยีหายตามขอ  26  ดวย 
   ขอ  28  กรณีที่มีการยกเลกิการใชน้าํหรือโอนใหผูอ่ืน  ตองแจงใหคณะกรรมการทราบเปน 
ลายลักษณอักษร  และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียกอนจงึสิน้สุดการเปนผูใชน้ํา   มิฉะนั้นจะถือวา 
ยังเปนผูใชน้าํอยู  และจะตองรับผิดชอบจายคาน้ําตามที่คณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายเรียกเก็บ 
  ขอ  29  ระยะเวลาในการเก็บคาน้าํ  และระยะเวลาในการคางชําระคาน้ํา  ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด  โดยความเห็นชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ขอ  30  ระบบประปาหมูบานอาจมีรายได  ดังนี ้
                        (1)  เงนิคาน้ํา 
                        (2)  เงนิคาธรรมเนียม  เงินคาปรับ 
                        (3)  เงนิบริจาค 
                        (4) เงินที่ไดรับการอุดหนนุจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
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ขอ  31  ระบบประปาหมูบานอาจมีรายจาย  ดังนี ้
 (1)  รายจายในการดําเนนิการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้าํประปา    ระบบการจายน้าํประปา 

การบํารุงรักษาซอมแซม  และการขยายกจิการประปา 
 (2)  รายจายในการบรหิารกจิการประปา  เชน  คาจางเจาหนาที่  คาวสัดุ  อุปกรณ 
 (3)  คาใชจายอื่นๆ  ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกาํหนด  เชน  คาเบี้ยประชมุหรือ

คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปา  โดยความเหน็ชอบขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

ขอ  32  ใหคณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายใหเก็บรักษาเงินของกิจการประปา  นาํรายได 
ของกิจการประปาฝากธนาคารในนามของกิจการประปาทัง้จํานวนภายในวนัที่มีรายได   ถาฝากในวันที่มีรายได
ไมทันใหนาํฝากธนาคารในวนัทาํการถัดไปทั้งจาํนวน  หากมีความจําเปนจะตองเก็บรักษาเงินไวจายในกรณี
เรงดวนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ   โดยความเหน็ชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่กําหนด  

กรณีทองที่ใดไมมีธนาคารในพื้นที่ใหนํารายไดดังกลาวฝากคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่นั้น 
  ขอ  33  ใหคณะกรรมการกําหนดตัวบุคคลในคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจเบิกจายเงินของ 
กิจการประปาหมูบานจาํนวนไมนอยกวาสองคน   
   ขอ  34  การเบิกเงนิของกิจการประปาหมูบานตองลงลายมือชื่อในการเบิกจายเงนิอยางนอย 
สองคนของผูมีอํานาจเบิกจาย 

ขอ  35  ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่กําหนดรูปแบบการทําบัญชีของกิจการประปาหมูบาน 
แกคณะกรรมการ  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบการเงินและบัญชีในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร  
หากพบขอบกพรองใหแจงคณะกรรมการดําเนินการแกไขใหถูกตอง 
  ขอ  36  ใหคณะกรรมการจดัทําบัญชีรายไดและรายจายของกิจการประปาหมูบาน     
รายงานใหผูบริหารทองถิน่ทราบอยางนอยเดือนละหนึง่ครั้ง 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   12  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2548 

                                             
 
 
 
 
      


