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ข้อบัญญัติองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

 

เร่ือง 
 

กำรบรหิำรกจิกำรและกำรบ ำรุงรักษำ 

ระบบประปำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560 

 

 
 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

อ ำเภอสันป่ำตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่ 



บันทกึหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรและกำรบ ำรุงรักษำระบบประปำหมู่บ้ำน พ.ศ. 2560 

************************** 

 

หลักกำร 

 

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าวังพร้าว เร่ือง การบริหารกิจการและการ

บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  พ.ศ. 2560 

 

เหตุผล 

เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ,พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๖๗ (๙) ,มาตรา ๖๘ (๑) และ      

มาตรา ๗๑ กอปรกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลนี ้
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(ส ำเนำ) 

ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรและกำรบ ำรุงรักษำระบบประปำหมู่บ้ำน  พ.ศ. 2560 

******************* 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เร่ือง การบริหาร

กิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  พ.ศ. 2560  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 ประกอบมาตรา 67 (9) มาตรา 68 (1)                    

แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖)       

พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 46 กอปรกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การบริหาร

กิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ .ศ. 2548  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว              

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว  และนายอ าเภอสันป่าตอง  จึงตราข้อบัญญัติ

ต าบลไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัติน้ี เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เร่ือง           

การบรหิารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  พ.ศ. 2560 ” 

  ข้อ 2 ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  เมื่อได้ประกาศไว้

โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวแล้วเจ็ดวัน 
 

หมวด 1  

บททั่วไป 

  ข้อ 3 ในข้อบัญญัติน้ี  

“ระบบประปาหมู่บ้าน”หมายความว่า ระบบประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร    

ส่วนต าบลท่าวังพร้าว แต่ไม่หมายรวมถึงระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค        

การประปานครหลวงหรือกิจการประปาอื่น 

          “หมู่บ้าน”หมายความว่า หมู่บ้านที่ ต้ังอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว         

ตามหลักเกณฑ์การแบ่งเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

  “สมาชิกผูใ้ช้น้ า” หมายความว่า ผูท้ี่ย่ืนความประสงค์จะใช้น้ าประปาหมู่บ้าน ตามข้อ ๒0 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปา

หมู่บ้านที่ได้รับเลอืกต้ังจากสมาชกิผู้ใช้น้ าประปาให้ท าหน้าที่บริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 
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   “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบ

ประปาหมู่บ้าน 

  “องค์การบรหิารสว่นต าบล” หมายความว่า องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 
  

หมวด 2  

คณะกรรมกำรบรหิำรกิจกำรและกำรบ ำรุงรักษำระบบประปำหมู่บ้ำน  
 

ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งเลือกต้ังจาก

สมาชิกผู้ใช้น้ าประปาของประปาหมู่บ้านแห่งน้ัน  และให้มีจ านวนกรรมการตามที่สมาชิกผู้ใช้น้ าส่วนใหญ่

ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ทั้งน้ี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เป็นผู้ด าเนินการให้มีการ

เลอืกต้ังคณะกรรมการดังกล่าว 

      ให้กรรมการตามวรรคหน่ึง คัดเลือกกันเองให้มีประธานกรรมการหน่ึงคน รองประธาน

กรรมการหน่ึงคน เหรัญญิกหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของ

คณะกรรมการ แล้วให้นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวออกค าสั่งแตง่ต้ัง  

 คณะกรรมการอาจแต่งต้ังบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน า

ปรึกษาในการบริหารกิจการประปา โดยที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิแสดงความเห็นใด   ก็ได ้    

แตไ่มม่ีสิทธิออกเสียงลงมติ 

 ข้อ 5 บุคคลที่จะได้รับการเลือกต้ังจากสมาชิกผู้ใช้น้ าประปา  ให้เป็นคณะกรรมการ ต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

                  ๑. มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่่ ากว่ายี่สบิปีบริบูรณ์ 

       ๒. มีภูมลิ าเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจ า และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านน้ัน  ติดต่อกันมาแล้ว

ไมน้่อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบวัน และเป็นสมาชกิผู้ใช้น้ าของกิจการประปาที่ตนจะด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 3. เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไมป่ระพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม 

 ข้อ 6 บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี ้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มสีทิธิไดรั้บการเลอืกต้ังจากสมาชกิ

ผู้ใ ช้น้ าประปาให้เป็นกรรมการ คือ 

                 ๑. เป็นภกิษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

                 ๒. หูหนวกและเป็นใบ้ซ่ึงไม่สามารถอ่านและเขยีนหนังสือได้ 

                 ๓. ติดยาเสพติดให้โทษ 
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                 ๔. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะ

ทุจรติต่อหน้าที่หรือถอืว่ากระท าการทุจรติและประพฤติมชิอบ ในวงราชการ 

 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าทีเ่กี่ยวกับการด าเนนิการกิจการประปา ดังต่อไปนี้    

                  ๑. วางระเบียบใช้บังคับในการบริหารกิจการประปา โดยระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับ           

ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวเจ้าของระบบประปาแล้ว 

                  ๒. บรหิารกิจการประปาให้เป็นไปตามข้อบังคับ โดยให้เกิดความก้าวหน้าและบริการประชาชน

ได้อยา่งทั่วถึงและเพียงพอ 

๓. พิจารณาอนุญาตหรืองดจ่ายน้ าให้แก่สมาชิกผู้ ใช้น้ า โดยค านึงถึงประโยชน์ของกิจการ

ประปาเป็นหลัก แตก่ารงดจ่ายน้ าให้แก่สมาชิกผู้ใช้น้ า ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าวังพร้าว เว้นแตก่รณีเป็นตามข้อ ๓4 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวทราบทุกหกเดือน

และรายงานผลการด าเนนิงานให้สมาชิกผูใ้ช้น้ าทราบทุกหกเดอืน 

                 5. ควบคุม ดูแล การท างานของเจ้าหน้าที่ของกิจการประปาหมู่บ้าน 

  6. จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

ในกรณีที่รายได้ของกิจการประปาไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

 ข้อ 8  ให้กรรมการ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแตว่ันเลือกต้ัง แต่จะด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไมไ่ด้ 

ข้อ 9 กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

                    ๑. ถึงคราวออกตามวาระ 

                    ๒. ตาย 

                    ๓. ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ กรณีที่ยังไม่มีประธานกรรมการหรือ

ประธานกรรมการขอลาออกให้ย่ืนขอลาออกต่อองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

                    ๔. ไปเสียจากหมู่บ้านน้ัน 

                    ๕. ปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัตติามข้อ 5 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 

                    6.ต้องโทษจ าคุกฐานกระท าความผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระท าความผิดลหุโทษหรือ

กระท าความผิดโดยประมาท 

                    7. กรณีที่กรรมการว่างลงเกินกว่ากึ่งหน่ึงให้กรรมการที่เหลอืพ้นจากต าแหน่ง 
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           ข้อ ๑0. กรณีกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระน้อยกว่าหรือเท่ ากับกึ่งหน่ึง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด   ให้มีการเลือกต้ังกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่

ต าแหน่งว่างลง  และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนน้ันอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน      

เว้นแต่กรณีต าแหน่งที่ว่างลงมีวาระที่เหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวัน จะไม่จัดให้มีการเลือกต้ังแทนต าแหน่ง

กรรมการที่ว่างก็ได้ 

           ข้อ ๑1. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

           ข้อ ๑2. มติที่ประชุมของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน            

ให้ประธานกรรมการเป็นผูช้ี้ขาด และให้ค าชี้ขาดถอืเป็นที่สุด 

  ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการส่งรายงานการประชุม ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล       

ท่าวังพร้าวทราบภายในสบิห้าวันนับแต่วันประชุม 
 

 

หมวด 3 

กำรบรหิำรกิจกำรประปำหมู่บ้ำน 
 

 ข้อ 14 กิจการประปาหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว          

โดยมอบให้คณะกรรมการด าเนนิการบรหิารจัดการ 

           ข้อ 15 ภายใต้บังคับข้อ 7 การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม        

ที่คณะกรรมการก าหนด แต่ต้องไม่ขัดหรอืแยง้กับข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวนี ้

 ข้อ 16 การออกระเบียบข้อบังคับของกิจการประปาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสมาชิก    

ผู้ใช้น้ าอยา่งน้อยก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกผูใ้ช้น้ าทั้งหมด โดยจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

           ในการประชุมเพ่ือด าเนินการตามวรรคแรก หากปรากฏว่ามีสมาชิกผู้ใช้น้ าเข้าประชุมไม่ครบ

องค์ประชุม ให้ประธานคณะกรรมการสั่งเลื่อนการประชุม โดยให้ก าหนดนัดประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ าใหม่          

ถ้าในการประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ าคร้ังที่สอง  มีสมาชิกผู้ใช้น้ าเข้าร่วมประชุมจ านวนเท่าใด ให้เป็นไปตามจ านวน

เท่าน้ันและให้ถอืว่าครบองค์ประชุม 

           ข้อ 17 การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ าต้องมีสมาชิกผู้ใช้น้ าเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ านวนสมาชกิผู้ใช้น้ าทั้งหมด จึงถอืว่าเป็นองค์ประชุม 
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           ในการประชุมตามวรรคแรก หากปรากฏว่ามีสมาชิกผู้ใช้น้ าเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม      

ให้ประธานคณะกรรมการสั่งเลื่อนการประชุม โดยให้ก าหนดนัดประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ าใหม่ ถ้าในการประชุม

สมาชิกผูใ้ช้น้ าครัง้ที่สอง มีสมาชกิผู้ใช้น้ าเข้าร่วมประชุมจ านวนเท่าใด ให้เป็นไปตามจ านวนเท่าน้ันและให้ถือว่า

ครบองค์ประชุม 

           ข้อ 18 กรณีที่ระบบประปาหมู่บ้านเกิดช ารุดเสียหาย  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการ

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่ บ้านให้ใช้การได้  

เว้นแต่ ระบบประปาหมู่บ้านช ารุดเสียหายจนเกินความสามารถของคณะกรรมการในการ

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  ให้ถือเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ในการพิจาณาซ่อมแซม

และบ ารุงรักษาให้ระบบประปาหมู่บ้าน สามารถใช้การได้อยู่เสมอ 

           ข้อ 19 ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว แต่งต้ัง

ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการประปา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาให้สามารถจ่ายน้ าประปา ได ้

จัดเก็บค่าน้ า   จัดท าบัญชี  และด าเนินการอื่น  ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยให้ได้รับค่าจ้าง             

ตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบขององค  ์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 

หมวด 4 

กำรใช้น  ำประปำ 
 

ข้อ ๒0 ผู้ที่ประสงค์จะใช้น้ าประปาหมู่บ้าน จะต้องยื่นความประสงค์ขอใช้เป็นลายลักษณ์อักษร

ต่อคณะกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบ จึงจะถอืว่าผู้น้ัน เป็นสมาชกิผู้ใช้น้ า 

           ข้อ 21 ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ า ค่าปรับ ค่าติดต้ังมาตรวัดน้ า และค่าน้ าให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

           ข้อ 22 การติดต้ังมาตรวัดน้ า ต้องติดต้ังไว้ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา     

หรือให้ต้ังห่างจากร้ัวไม่เกินหน่ึงเมตร 

           ข้อ 23 กรณีที่สมาชิกผู้ใช้น้ า ต้องการยกเลิกการใช้น้ าหรือโอนสิทธิการใช้น้ าให้แก่ผู้อื่น      

ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อน      

จึงจะถอืว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชกิผู้ใช้น้ า  มิฉะน้ันจะถอืว่าเป็นสมาชกิผู้ใช้น้ าอยู ่และจะตอ้งรับผิดชอบจ่ายค่าน้ า

ตามที่คณะกรรมการหรือผู้ที่ไดรั้บมอบหมายเรียกเก็บ 
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           ข้อ 24 ระยะเวลาในการเก็บค่าน้ า และระยะเวลาในการค้างช าระค่าน้ า ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการก าหนด โดยความเห็นชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

ข้อ ๒5 สมาชิกผู้ใช้น้ า มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และมีสิทธิในการออกเสียงลงมติ     

ในการประชุมสมาชิกผูใ้ช้น้ า 

           ข้อ 26 สมาชิกผู้ใช้น้ า มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของกิจการประปาหมู่บ้าน 

และมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ ในการบรหิารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน 
 

หมวด 5 

กำรเงิน 

 ข้อ 27 ระบบประปาหมู่บ้านอาจมีรายได้ ดังนี้ 

๑. เงินค่าน้ า 

๒. เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ 

๓. เงินบรจิาค 

๔. เงินที่ไดรั้บการอุดหนุนจากองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

๕. เงินอื่น  ที่คณะกรรมการจัดหา 

ข้อ 28 ระบบประปาหมู่บ้านอาจมีรายจ่าย ดังนี้ 

1. รายจ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ าประปา ระบบการจ่ายน้ าประปา      

การบ ารุงรักษาซ่อมแซม และการขยายกิจการประปา 

๒. รายจ่ายในการบรหิารจัดการกิจการประปาหมู่บ้าน เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

                     ๓. ค่าใช้จา่ยอื่น ตามที่องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวก าหนด เช่น ค่าเบี้ยประชุม หรือ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปา  โดยความเห็นชอบขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

           ข้อ 29  ให้คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายให้เก็บรักษาเงินของกิจการปร ะปาหมู่บ้าน 

น ารายได้ของกิจการประปาฝากธนาคารในนามของกิจการประปาทั้งจ านวนภายในวันที่มีรายได ้                

ถ้าฝากในวันที่มีรายได้ไม่ทัน ให้น าฝากธนาคารในวันท าการถัดไปทั้งจ านวน   หากมีความจ าเป็นจะต้องเก็บ

รักษาเงินไว้จ่ายในกรณีเร่งด่วนให้เป็นตามที่คณะกรรมการก าหนด  โดยรับเห็นชอบจากองค์การบริหาร      

สว่นต าบลท่าวังพร้าว 
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ข้อ ๓0 ให้คณะกรรมการก าหนดตัวบุคคลในคณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจเบิกจ่าย เงินของ

กิจการประปาหมู่บ้านจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน 

ข้อ 31 การเบิกเงินของกิจการประปาหมู่บ้าน ต้องให้ผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงินลงลายมือช่ือใน

การเบิกจา่ยเงินอย่างน้อยสองคน           

ข้อ 32 ให้คณะกรรมการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายของกิจการประปาหมู่บ้ าน           

ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวก าหนด  และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

ท่าวังพร้าวทราบอย่างน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ 

           ในกรณีตามความวรรคแรก องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าวสามารถเข้าตรวจสอบบัญชี

รายรับและรายจ่ายได้ตลอดระยะเวลาที่เห็นสมควร  หากพบข้อบกพร่อง  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล        

ท่าวังพร้าว แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ     

จากองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

หมวด 6  

บทก ำหนดโทษ 

ข้อ 33 ผู้ใดที่ท าให้ทรัพย์สินของระบบประปาหมู่บ้านเสียหาย ผู้น้ันต้องชดใช้ค่าเสียหาย

ดังกล่าวให้แก่กิจการประปาหมู่บ้านภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากคณะกรรมการ      

หากผู้น้ันฝ่าฝืนไม่ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้คณะกรรมการโดยได้รับการ

มอบหมายจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  พิจารณาด า เ นินการแจ้งความด าเ นินคดี                  

กับผู้ที่ฝ่าฝืนและให้ผู้ที่ฝ่าฝืนน้ันชดใช้ค่าเสยีหายทั้งหมด และระวางโทษปรับไมเ่กินหน่ึงพันบาท   

           ข้อ 34 ผู้ใดโดยทุจรติเอาน้ าประปาหมู่บ้านไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ า 

หรือกระท าการใด  ก็ตามเพ่ือเอาน้ าประปาหมู่บ้านไปใช้ให้งดจ่ายน้ าให้แก่ผู้น้ันทันที  และให้ผู้น้ันต้องชดใช้

ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่กิจการประปาหมู่บ้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก

คณะกรรมการ หากผู้ที่ฝ่าฝืนไมช่ดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการโดยได้รับ

การมอบหมายจากองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว  พิจารณาด าเนินการแจ้งความด าเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืน

และให้ผู้ทีฝ่่าฝืนชดใช้ค่าเสยีหายทั้งหมด และระวางโทษปรับไมเ่กินหน่ึงพันบาท 

 

 

/-8- หมวด 7... 



-8- 

หมวด 7 

บทเฉพำะกำล 
 

ข้อ 35 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และมีอ านาจ

ตีความวินิจฉัยปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธปีฏิบัต ิเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี  

 

 

                 ประกาศ  ณ  วันที่    

                                                                                            

         (ลงช่ือ)        ธนวัฒน์  สงิห์กันฑ์ 

                                                                                       ( นายธนวัฒน์  สงิห์กันฑ์ ) 

                                                                           นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 

 

                      เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


