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หลักการ 

 โดยที่เป็นการสมควรจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น เรื่อง การบริหาร
กิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใช้บังคับกับผู้ใช้น  าในเขตบริการของสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 
 

เหตุผล 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน  าทุ่งกระเต็นจากกรมชลประทาน โดยในการบริหารงานของสถานีสูบน  าจ าเป็นต้องออก
ข้อบัญญัติเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารกิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าทุ่งกระเต็นให้เป็นไปอย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงตราข้อบัญญัตินี  
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  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น ว่าด้วยการบริหาร
กิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นและนายอ าเภอหนองก่ี จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี  
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น เรื่อง การบริหาร
กิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๓” 
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
  ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี  
  “องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 
  “สถานีสูบน  า” หมายความว่า สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการ
ถ่ายโอนจากส่วนราชการ และรวมถึงสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก่อสร้างขึ นเองด้วย 
  “เกษตรกรรม” หมายความว่า การท านา ท าไร่ ท าสวน ประมง เลี ยงสัตว์ หรือเกษตรกรรม
ประเภทอ่ืน 
  “กลุ่มผู้ใช้น  า” หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่ได้มารวมตัวจัดตั งขึ นเพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดการน  าและใช้น  าจากสถานีสูบน  าเพ่ือเกษตรกรรม ทั งที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายหรือโดยการรับรองจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั งนี  ไม่ให้หมายความรวมถึงผู้ใช้น  าจากการสูบน  าเพ่ืออุปโภคและบริโภคภายใน
หมู่บ้าน 
  “สมาชิกผู้ใช้น  า” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพื นที่ท า
การเกษตรอยู่ในเขตบริการของสถานีสูบน  าขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น และได้สมัครเป็นสมาชิก
ของกลุ่มผู้ใช้น  าโดยผู้นั นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินส าหรับท าเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าก็ได้ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน  าที่อยู่ในเขตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริการกิจการสถานีสูบน  าที่อยู่ใน
เขตขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   

 



-๒- 
 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน  าที่อยู่ในเขตขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการสถานีสูบน  าซึ่งออกโดย
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี  โดยมีอ านาจออก
ข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารสถานีสูบน  าและแต่งตั งพนักงานเพ่ือด าเนินการตามข้อบัญญัตินี  
  ข้อ ๕ สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลและมอบหมายให้
คณะกรรมการด าเนินการบริหารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน  า 

 
  ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน  าของสถานีสูบน  าแต่ละแห่ง มีจ านวนไม่น้อยกว่า 
๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน ประกอบด้วยผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและผู้แทนกลุ่มผู้ใช้
น  าที่ได้รับเลือกตั งจากสมาชิกผู้ใช้น  าในพื นท่ีบริการของสถานีสูบน  านั น 
  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั งคณะกรรมการในสัดส่วนของผู้แทนกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น  าตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ข้อบัญญัตินี มีผลใช้บังคับ 
  ให้กรรมการคัดเลือกกันเองให้มีประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคน 
เหรัญญิกหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน 
  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของคณะกรรมการ 
  ข้อ ๗ คณะกรรมการบริหารสถานีสูบน  ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการกิจการสถานี
สูบน  าตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
  ข้อ ๘ บุคคลที่จะได้รับการเลือกตั งจากสมาชิกผู้ใช้น  าให้เป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบั ติ
ดังต่อไปนี  
  (๑) เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น  า 
  (๒) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
  (๓) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจ า และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านหรือชุมชนนั นๆ
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และเป็นสมาชิกผู้ใช้น  าของกิจการสถานีสูบน  าที่ตนจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 
  (๔) เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม 
  ข้อ ๙ บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิได้รับการเลือกตั งจากสมาชิก
ผู้ใช้น  าให้เป็นกรรมการ 
  (๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
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  (๒) หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 
  (๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 
  (๔) เคยถูกไล่ออก ปลกออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  ข้อ ๑๐ กรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีวันแต่วันเลือกตั ง แต่อาจด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันได้เมื่อได้รับการเลือกตั งอีก 
  ข้อ ๑๑ กรรมการที่ได้รับเลือกตั งจากสมาชิกผู้ใช้น  าพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ กรณีที่ยังไม่มีประธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการขอลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๔) ไปเสียจากหมู่บ้านหรือชุมชนนั น 
  (๕) ปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ 
  (๖) ต้องโทษจ าคุกฐานกระท าความผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระท าผิดในคดดีลหุโทษหรือ
กระท าความผิดโดยประมาท 
  ข้อ ๑๒ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๖ นอกจากจะพ้นต าแหน่ง
ตามข้อ ๑๑ แล้ว อาจจะพ้นจากต าแหน่งตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
  ข้อ ๑๓ กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น  าว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการเลือกตั งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่ง
ว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณี
ต าแหน่งที่ว่างลงที่วาระที่เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน องค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่จัดให้มีการเลือกตั ง
แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างก็ได้ 
  ข้อ ๑๔ ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็น
องค์ประชุม 
  ข้อ ๑๕ มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี ขาดและให้
ถือว่าเป็นที่สุด 
  ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีการแต่งตั งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 
 

หมวด ๓ 
การบริหารกิจการสถานีสูบน  า 

 
   
 



-๔- 
 
  ข้อ ๑๗ การบริหารกิจการสถานีสูบน  าให้เป็นไปตามข้อบังคับที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด 
  ข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการ 
ดังนี  

(๑) เงื่อนไขการรับสมาชิก 
(๒) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
(๓) ก าหนดเวลาการสูบน  าและพื นที่ที่จะได้รับน  า 
(๔) อัตราค่าน  า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากสมาชิก 
(๕) เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใช้น  า การยกเลิกการใช้น  า 
(๖) หน้าที่ของคณะกรรมการผู้บริหารกิจการสถานีสูบน  า 
(๗) หน้าที่อื่นๆ 

  ข้อ ๑๘ การประชุมสมาชิกผู้ใช้น  าต้องมีสมาชิกเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ผู้ใช้น  าทั งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน  าเป็นประธาน       
ในที่ประชุม 
  ข้อ ๑๙ ผู้ที่ประสงค์จะใช้น  าจากสถานีสูบน  า จะต้องยื่นความประสงค์ขอใช้น  าเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อคณะกรรมการ 
  ข้อ ๒๐ ค่าธรรมเนียมการขอใช้น  า ค่าปรับ ค่าเชื่อมต่อการใช้น  า ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
  ข้อ ๒๑ ผู้ใดที่ท าให้ทรัพย์สินของสถานีสูบน  าเสียหาย ผู้นั นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  ข้อ ๒๒ ผู้ใดโดยทุจริตเอาน  าจากสถานีสูบน  าไปใช้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขในมาตรวัด
น  า หรือกระท าการใดๆก็ตามเพ่ือเอาน  าจากสถานีสูบน  าไปใช้ ให้งดจ่ายน  าทันทีและจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ ๒๓ กรณีที่มีการยกเลิกการใช้น  าหรือโอนให้แก่ผู้อ่ืน ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อนจึงสิ นสุดการเป็นผู้ใช้น  า มิฉะนั นจะถือว่ายังเป็น
ผู้ใช้น  าอยู่และจะตอ้งรับผิดชอบจ่ายค่าน  าตามที่คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายเรียกเก็บ 
 

หมวด ๔ 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

 
  ข้อ ๒๔ ระยะเวลาในการเก็บค่าน  าและระยะเวลาในการค้างช าระค่าน  า ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ 
   
 

 



-๕- 
 
  ข้อ ๒๕ สถานีสูบน  าอาจมีรายได้ ดังนี  

(๑) เงินค่าน  า 
(๒) เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ 
(๓) เงินบริจาค 
(๔) เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ข้อ ๒๖ สถานีสูบน  าอาจมีรายจ่าย ดังนี  
(๑)  รายจ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการจ่ายน  า การบ ารุงรักษาซ่อมแซม และการ

ขยายกิจการสถานีสูบน  า 
(๒) รายจ่ายในการบริหารกิจการสถานีสูบน  า เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
(๓)  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการก าหนด เช่น ค่าเบี ยประชุมหรือค่าตอบแทนคณะ

กรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาสถานีสูบน  า  
  ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาเงินของกิจการ
สถานีสูบน  าน ารายได้ของกิจการสถานีสูบน  าฝากธนาคารในนามของกิจการสถานีสูบน  าทั งจ านวนภายในวันที่มี
รายได้ ถ้าฝากในวันที่มีรายได้ไม่ทันให้น าฝากในวันท าการถัดไป  และให้คณะกรรมการมอบหมายกรรมการ
อย่างน้อย ๒ คน เป็นผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงินของกิจการสถานีสูบน  า 
  ข้อ ๒๘ กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่คณะกรรมการจะต้องด าเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา
การบริหารงานหรือเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชน และกรณีนั นมิได้ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี      
ให้คณะกรรมการแจ้งขอความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนที่จะด าเนินการ 
 
  ประกาศ ณ วันที่        เดือน                       พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
       
             (นายบุญธรรม  นนตานอก) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 
 
  เห็นชอบ   

 
      
 
     (นายวิรัตน์  กลิ่นขจร)       

     นายอ าเภอหนองกี ่
 
 



 

-ร่าง- 
ข้อบงัคบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุง่กระเต็น 
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน  าดว้ยไฟฟา้ 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุง่กระเต็น 

อ าเภอหนองกี ่ จังหวดับุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 

 



-ร่าง- 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 

------------------------------------------- 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น เรื่อง การ
บริหารกิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี เรียกว่า “ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น เรื่อง การบริหาร
กิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี  
 “องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 
 “สถานีสูบน  า” หมายความว่า สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการถ่าย
โอนจากส่วนราชการ และรวมถึงสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก่อสร้างขึ นเองด้วย 
 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การท านา ท าไร่ ท าสวน ประมง เลี ยงสัตว์ หรือเกษตรกรรม
ประเภทอ่ืน 
 “กลุ่มผู้ใช้น  า” หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่ได้มารวมตัวจัดตั งขึ นเพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดการน  าและใช้น  าจากสถานีสูบน  าเพ่ือเกษตรกรรม ทั งที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายหรือโดยการรับรองจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 “สมาชิกผู้ใช้น  า” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพื นที่ท า
การเกษตรอยู่ในเขตบริการของสถานีสูบน  าขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น และได้สมัครเป็นสมาชิก
ของกลุ่มผู้ใช้น  าโดยผู้นั นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินส าหรับท าเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าก็ได้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า        
ทุ่งกระเต็น 
 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริการกิจการสถานีสูบน  าที่อยู่ใน
เขตขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน  าที่อยู่ในเขตขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรักษาการตามข้อบังคับนี  และมีอ านาจตีความ
วินิจฉัยปัญหา และยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับนี  
 

 



-๒- 
 

หมวด ๒ 
เงื่อนไขการรับสมาชิก 

 
 ข้อ ๕ ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพื นที่ท าการเกษตรอยู่ในเขตบริการของ
สถานีสูบน  า  ไม่ว่าผู้นั นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินส าหรับท าเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าหรือผู้ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของที่ดินก็ตาม  มีสิทธิสมัครสมาชิกผู้ใช้น  าของสถานีสูบน  าได้  โดยยื่นใบสมัครสมาชิกตามแบบภาคผนวก ก 
ต่อประธานกรรมการ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
 ข้อ ๖ สมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใช้น  าเริ่มตั งแต่เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ    
แต่ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้รักษาการแทนเป็นผู้อนุญาต 

สมาชิกภาพของสมาชิกสิ นสุดในกรณีสิ นสุดในกรณีดังต่อไปนี  
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการหรือกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือ  
มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ยื่นต่อผู้รักษาการแทน 
 (๓) ขาดช าระค่าน  าเกินกว่า 3 ครั ง ติดต่อกัน 
 (๔) สมาชิกผู้ใช้น  ามีมติ 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกผู้ใช้น  าทั งหมด ให้สมาชิกภาพของสมาชิก
ผู้ใช้น  าคนหนึ่งคนใดสิ นสุดลง 
    

หมวด ๓ 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 
 ข้อ ๗ สมาชิกผู้ใช้น  ามีสิทธิดังต่อไปนี  
 (๑) ยื่นค าขอใช้น  า 
 (๒) ได้รับการจัดสรรน  าตามล าดับการยื่นขอ 
 (๓) ได้รับความช่วยเหลือตามสมควรจากคณะกรรมการหากพืชผลเสียหายเพราะส่งน  าไม่ทัน 
ท าให้ได้ผลผลิตไม่ถึงร้อยละ 25 แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน 7 วันนับแต่ทราบเรื่องดังกล่าว  แต่
คณะกรรมการมีดุลพินิจที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือก็ได้ 
 ข้อ ๘ สมาชิกผู้ใช้น  ามีหน้าที่ดังต่อไปนี  
 (๑) ช าระค่าไฟฟ้าเท่าท่ีต้องการใช้ในการสูบน  าเข้าพื นที่ของตน 
 (๒) เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น  าตามที่คณะกรรมการนัดหมาย 
 (๓) ยินยอมให้ใช้ที่ดินบริเวณที่คลองส่งน  าผ่านโดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ  และไม่เรียกร้องขอ
คืนภายหลัง พร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้ใช้ที่ดินดังกล่าว 
 (๔) บ ารุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งน  าที่มีพื นที่บริการผ่านที่ดินของตนหรือที่ดินซึ่งเช่าท า
เกษตรกรรม 
 (๕) สอดส่อง ดูแล การลักลอบการใช้น  าโดยมิได้รับอนุญาต 
 (๖) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 
 



-๓- 
 

หมวด ๔ 
ก าหนดเวลาการสูบน  าและพื นที่ที่จะได้รับน  า 

 
 ข้อ ๙ พื นที่ที่จะได้รับน  าต้องเป็นพื นที่ที่อยู่ ในเขตบริการของสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า        
ทุ่งกระเต็นและได้สมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้น  ากับประธานกรรมการแล้ว 
 ข้อ ๑๐ ให้มีก าหนดสูบน  า เริ่มตั งแต่ ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ของทุกๆวัน ทั งนี  เว้นแต่
คณะกรรมการก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยขอความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายก่อน 
 ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการจัดสรรพื นที่ที่จะได้รับน  าตามความเหมาะสมและความจ าเป็นโดย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นส าคัญ 
 

หมวด ๕ 
อัตราค่าน  า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม 

 
 ข้อ ๑๒ อัตราค่าน  า หมายความถึง ค่ากระแสไฟฟ้าที่สมาชิกผู้ใช้น  าแต่ละคนต้องเสียไปในแต่
ละคราวของการใช้น  า  
 ค่าบริการ  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้น  าต้องช าระให้แก่สถานีสูบน  า 
 ให้สมาชิกผู้ใช้น  าช าระค่าน  าและค่าบริการเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในชั่วโมงละ ๘๐ บาทต่อหนึ่ง
หัวจ่ายน  า 
 หากเศษของชั่วโมงต่อไปไม่เกิน ๓๐ นาที ให้คิดเป็นครึ่งชั่วโมง และหากเศษของชั่วโมงต่อไป
เกิน ๓๐ นาที ให้คิดเป็น ๑ ชั่วโมง 
 กรณีบุคคลที่มิใช่สมาชิกผู้ใช้น  าเป็นผู้ขอใช้น  า ให้ช าระค่าน  าเต็มตามอัตราค่ากระแสไฟฟ้าตาม
จ านวนหน่วยที่ปรากฏในมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ข้อ ๑๓ ค่าธรรมเนียม หมายความถึง ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี 
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ให้ช าระเพียงครั งเดียว คือ เมื่อเริ่มเข้าสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้น  า ในอัตรา 
๕๐ บาทต่อหนึ่งราย 
 ค่าธรรมเนียมรายปี ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่สมาชิกผู้ใช้น  า ทั งนี  เว้นแต่คณะกรรมการ
ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยขอความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน 
 ข้อ 1๔ คณะกรรมการอาจเรียกค่าปรับเป็นเงินไม่เกิน 1 ,000 บาท  จากผู้ที่ทุจริตเอาน  า
จากสถานีสูบน  าไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน  า หรือกระท าการใดๆ เพ่ือเอาน  าจากสถานี  
สูบน  าไปใช้  
 ข้อ 1๕ กรณีท่ีจ าเป็นต้องมีค่าเชื่อมต่อการใช้น  า ให้สมาชิกผู้ขอใช้น  าที่ขอเชื่อมต่อเป็นผู้เสีย 
  
 
 



-๔- 
 
 ข้อ ๑๖ เงินค่าเบี ยประชุมและเงินค่าตอบแทนตามข้อ 2๓ และข้อ 2๔  ให้จัดสรรจาก 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบังคับนี เท่านั น 
  หากเงินที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่งไม่พอจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการ
ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ 2๓ และข้อ 2๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาลดจ านวนเงินลงเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าเบี ยประชุมตามส่วนเท่าที่มี 
 

หมวด ๖ 
เงื่อนไขการขอใช้น  า การยกเลิกการใช้น  า 

 
 ข้อ ๑๗ ในการขอใช้น  า ให้ยื่นค าขอใช้น  าตามแบบท้ายข้อบังคับนี  
 ข้อ 1๘ เมื่อสมาชิกผู้ใช้น  าผู้ใดทุจริตเอาน  าจากสถานสูบน  าไปใช้   หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ตัวเลขในมาตรวัดน  า  หรือกระท าการใด ๆ เพ่ือเอาน  าจากสถานีสูบน  าไปใช้  ให้คณะกรรมการงดจ่ายน  าทันที  
แล้วด าเนินการพิจารณาเพ่ือมีมติยกเลิกการใช้น  า 
 ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บค่าน  าภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยห้ามมิให้ผู้ใช้น  าค้างช าระค่าน  าเกินกว่า ๒ คราวๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน 
 

หมวด ๗ 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 
 ข้อ ๒๐ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี  
 (๑) พิจารณาเพื่อรับสมัครสมาชิกผู้ใช้น  าและพิจารณาค าขอใช้น  า 
 (๒) จัดสรรน  าตามค าขอ 
 (๓) เรียกเก็บเงินค่าน  า ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ 
 (๔) แต่งตั งนายเหมือง  นายฝาย  เพ่ือช่วยเหลือในการจัดสรรน  าหรือเพ่ือการอย่างอ่ืนให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถานีสูบน  า 
 (๕) กันเงินรายรับของสถานีสูบน  าเป็นเงินทุนส ารองตามความเหมาะสม 
 (๖) พิจารณาเพ่ืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับนี  
 (๗) หน้าที่อื่นๆ ตามข้อบังคับนี หรือที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

ข้อ 2๑ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการตัดสินใจด าเนินการอย่างใดได้โดย
ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหรืออาจมอบหมายด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการบริหา ร
จัดการได้ตามข้อบังคับนี  
  ข้อ 2๒ ในกรณีที่สมาชิกผู้ใช้น  าได้ขอใช้น  าด้วยวาจา  ห้ามมิให้คณะกรรมการอนุญาต 
  ข้อ 2๓ คณะกรรมการผู้ใดที่เข้าประชุม ให้ได้รับค่าเบี ยประชุมเป็นเงินครั งละ 100 บาท 
  ข้อ 2๔ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี ได้รับค่าตอบแทน ดังนี  
 (๑) ประธานกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทน  ๓00  บาท ต่อเดือน เฉพาะในช่วงที่มีการ     
ขอใช้น  า  ทั งนี   ไม่เกิน ๖ เดือนต่อหนึ่งปี 
 (๒) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เก็บเงินค่าใช้น  า ให้ได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 5 ของอัตรา  
ค่าน  า 
   



-๕- 
 
 บรรดาค่าตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกผู้ใช้น  า  โดย
ค านึงถึงความหนักเบาของภาระหน้าที่และฐานะทางการเงินและการคลังของสถานีสูบน  า 
 

หมวด ๘ 
การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซม 

 
 ข้อ ๒๕ การบ ารุงรักษาสถานีสูบน  าและคลองส่งน  าตามปกติให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ใช้น  า  
 กรณีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน  าที่ใช้งบประมาณไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ เว้นแต่ รายรับของสถานีสูบน  ามีไม่เพียงพอ 
ให้คณะกรรมการขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
 กรณีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน  าที่ต้องใช้งบประมาณเกินกว่าที่ก าหนด ให้
คณะกรรมการขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ประกาศ ณ วันที่         เดือน                        พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นายบุญธรรม  นนตานอก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
เขียนที่........................................................................... 

 
ใบสมัครสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น ้า 

ชื่อโครงการ................................................................... 
ต้าบล...................................อ้าเภอ..............................จังหวัด.................................. 

วันที่..........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 
เรียน  ประธานกรรมการบริหารสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 

 ข้าพเจ้า................................................................ อายุ..................ปี  เพศ  ชาย  หญิง 
อาชีพ................................................................................ อยู่บ้านเลขท่ี......................... หมู่ที่............................                
ต้าบล................................................. อ้าเภอ....................................... จังหวัด................... ................................ 
 ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น ้า โครงการ............................................................................ 
ล้าน ้า.................................................................... หมู่ที่..................... ต้าบล......................................................... 
อ้าเภอ...................................................จังหวัด....................................................... 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร 
(......................................................) 

 
ผู้เห็นชอบ 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ  ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
    (........................................................)       (........................................................) 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ  ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
    (........................................................)       (........................................................) 

ลงชื่อ...................................................กรรมการ  ลงชื่อ...................................................กรรมการ 
    (........................................................)       (........................................................) 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุญาต 
(........................................................) 

ประธานกรรมการ 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข 
 

ค้าขออนุญาตใช้น ้าจากสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 

รับเลขท่ี.............................................. 
วันที่.................................................. 

เรื่อง  ขออนุญาตใช้น ้าจากสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 

เขียนที่............................................................................ 
วันที่.............เดือน......................................พ.ศ. .................. 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่.............ต้าบล..........................................อ้าเภอ...................................................
จังหวัด................................................อาชีพ....................................................... มีความประ สงค์ขอรับอนุญาต
ใช้น ้าจากสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งกระเต็น เพ่ือท้าการใช้ใน
ภาคการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค 

 โดยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................เป็นเจ้าของที่ดิน
ประเภท............................................................จ้านวน...............................ไร่ โดยที่ดินตั งอยู่ใน หมู่ที่..................
ต้าบล....................................................อ้าเภอ............................................จังหวัด............. .................................. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ......................................................... 
(............................................................) 

ผู้ขออนุญาต 
 

 
 


