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ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเทา    

**************** 
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  เรื่อง  การ
บริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง  การบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเทา  ” 
  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
น้อยแล้ว 7 วัน 

หมวดที่ 1 
ข้อความทั่วไป 

 

  ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “องค์การบริหารส่วนตำบล” หมายถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
  “นายกองค์การบริหารส่วนตำบล” หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
  “สถานีสูบน้ำ” หมายความว่า  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเทา  
  “สมาชิกผู้ใช้น้ำ” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพ้ืนที่ทำการเกษตรอยู่ใน
เขตบริการของสถานีสูบน้ำ  และได้สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยผู้นั ้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับทำ
เกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าก็ได้ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเทา   
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     
บ้านหนองเทา   
  “กรรมการ” หมายความว่า  กรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเทา  
  ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  รักษาการตามข้อบังคับนี้  และมีอำนาจตีความ
วินิจฉัยปัญหา  และยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด 2 
เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก 

 

  ข้อ 5 ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพ้ืนที่ทำการเกษตรอยู่ในเขตบริการของสถานีสูบน้ำ  
ไม่ว่าผู้นั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก็ตาม  มีสิทธิ
สมัครสมาชิกผู้ใช้น้ำของสถานีสูบน้ำได้  โดยยื่นใบสมัครสมาชิกต่อประธานกรรมการ  พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรก
เข้า 
  ข้อ 6 ใบสมัครสมาชิกให้เป็นไปตามภาคผนวก ก ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 7 สมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใช้น้ำเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ  แต่ในกรณีที่
ไม่มี 

ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้รักษาการแทนเป็นผู้อนุญาต สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุด
ในกรณีสิ้นสุดในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการหรือกรณีท่ีไม่มีประธานกรรมการ

หรือมี 
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ยื่นต่อผู้รักษาการแทน 

(3) ขาดชำระค่าธรรมเนียมรายปีเกินกว่า 3 ปีติดต่อกัน 
(4) สมาชิกผู้ใช้น้ำมีมติ 2 ใน 3 ให้สมาชิกภาพสมาชิกคนใดสิ้นสุดลง 
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หมวด 3 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

  ข้อ 8 สมาชิกผู้ใช้น้ำมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(1) ยื่นคำขอใช้น้ำ 
(2) ได้รับการจัดสรรน้ำตามลำดับการยื่นคำขอ 
(3) ได้รับความช่วยเหลือตามสมควรจากคณะกรรมการ  หากพืชผลเสียหายเพราะส่งน้ำไม่

ทัน   
ทำให้ได้ผลผลิตไม่ถึงร้อยละ 25 ต่อไร่  แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน 7 วันนับแต่ทราบเรื่องดังกล่าว       
แต่คณะกรรมการมีดุลพินิจที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือก็ได้ 
  ข้อ 9 สมาชิกผู้ใช้น้ำมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ชำระค่าไฟฟ้าเท่าท่ีต้องการใช้ในการสูบน้ำเข้าพ้ืนที่ของตน 
(2) ยินยอมให้ใช้ที่ดินบริเวณที่คลองส่งน้ำผ่านโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ  และไม่เรียกร้อง

ขอ 
คืนภายหลังด้วย   พร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้ใช้ที่ดินดังกล่าว 

(3) บำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อส่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดี  และพร้อมส่งน้ำด้วย 
(4) ในฤดูแล้ง  สมาชิกผู้ใช้น้ำต้องเริ่มทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งพร้อมๆ กันในแต่ละ

โครงการ 
(5) ในฤดูฝน  สมาชิกผู้ใช้น้ำจะขอใช้น้ำเป็นการเฉพาะรายหรือกลุ่มย่อยในกรณีท่ีฝนทิ้งช่วง 

หรือปริมาณน้ำฝนไมเ่พียงพอหรือสมาชิกผู้ใช้น้ำต้องทำการตกกล้าทำนาปีก่อนฤดูก็ได้ 
 

หมวด 4 
กำหนดเวลาสูบน้ำและพื้นที่ที่จะได้รับน้ำ 

 

  ข้อ 10 ให้มีกำหนดเวลาสูบน้ำ ดังนี้ 
(1) 07.00 น. – 17.30 น. 
(2) 21.00 น. – 05.00 น. ของอีกวันหนึ่ง 
ทั้งนี้  เว้นแต่ คณะกรรมการกำหนดเป็นอย่างอ่ืน  โดยขอความเห็นชอบจากนายกองค์การ 

บริหารส่วนตำบลเมืองน้อยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน 
  ข้อ 11 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดสรรพื้นที่ที่จะได้รับน้ำตามความเหมาะสมและความจำเป็นโดย
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนราชการประชาชนเป็นสำคัญ 
 

หมวด 5  
อัตราค่าน้ำ  ค่าบริการ  และค่าธรรมเนียม 

 

  ข้อ 12 อัตราค่าน้ำ  หมายความถึง  ค่ากระแสไฟฟ้าในอัตรา 60 สตางค์/หน่วย ที่สมาชิกผู้ใช้น้ำ      
แต่ละคนต้องเสียไปในแต่ละคราวของการใช้น้ำ 

กรณีบุคคลที่มิใช่สมาชิกผู้ใช้น้ำเป็นผู้ขอใช้น้ำ  ให้ชำระค่าน้ำเต็มตามอัตราค่ากระแสไฟฟ้าตาม
จำนวน 

หน่วยที่ปรากฏในมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  ข้อ 13 ค่าบริการ  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้น้ำต้องชำระให้แก่สถานีสูบน้ำซึ่งเรียกเก็บครั้งละ 50 
บาท ของอัตราค่าน้ำ 
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  ข้อ 14 ค่าธรรมเนียม  หมายถึง ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และค่าธรรมเนียมรายปี 
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ให้ชำระเพียงครั้งเดียว   เมื่อเริ่มสมัครเข้าเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำ   ในอัตรา 50 
บาท  ต่อหนึ่งราย 
  ค่าธรรมเนียมรายปี  ให้ชำระภายในสิ้นปีต่อคณะกรรมการในอัตรา 50 บาท  ต่อสมาชิกผู้ใช้น้ำหนึ่ง
ราย  แม้จะมิได้ประกอบเกษตรกรรมในปีนั้นก็ตาม 
  ข้อ 15 คณะกรรมการอาจเรียกค่าปรับเป็นเงินไม่เกิน 1,000 บาท  จากผู้ที่ทุจริตเอาน้ำจากสถานี
สูบน้ำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ำ  หรือกระทำการใดๆ  เพื่อเอาน้ำจากสถานีสูบน้ำไปใช้  ถ้าผู้ใด
ไม่มาทำงานส่วนรวมอันเกี่ยวกับกิจการสถานีสูบน้ำ  ต้องถูกปรับตามที่ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำเสียงส่วนใหญ่มีมติ
เห็นชอบ 
  ข้อ 16 กรณีท่ีจำเป็นต้องมีค่าเชื่อมต่อการใช้น้ำ    ให้สมาชิกผู้ขอใช้น้ำที่ขอเชื่อมต่อเป็นผู้เสีย 
  ข้อ 17 เงินค่าเบี้ยประชุมและเงินค่าตอบแทนตามข้อ 25 และข้อ 26 ให้จัดสรรจากค่าบริการ  
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบังคับนี้เท่านั้น 
  หากเงินที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่งไม่พอจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการครบ
ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 25  และข้อ 26 ให้คณะกรรมการพิจารณาลดจำนวนเงินลงเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
หรือค่าเบี้ยประชุมตามส่วนเท่าที่มี 

หมวด 6 
เงื่อนไขการขอใช้น้ำ   การยกเลิกการใช้น้ำ 

 
  ข้อ 18 ในการขอใช้น้ำ   ให้ยื่นคำขอใช้น้ำตามแบบภาคผนวก ข ท้ายข้อบังคับนี้ 
  ข้อ 19 เมื่อสมาชิกผู้ใช้น้ำผู้ใดทุจริตเอาน้ำจากสถานสูบน้ำไปใช้   หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขใน
มาตรวัดน้ำ  หรือกระทำการใด ๆ  เพื่อเอาน้ำจากสถานีสูบน้ำไปใช้  ให้คณะกรรมการงดจ่ายน้ำทันที  แล้วดำเนินการ
พิจารณาเพ่ือมีมติยกเลิกการใช้น้ำ 
  ข้อ 20 ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บค่าน้ำภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

หมวด 7  
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 

  ข้อ 21 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาเพ่ือรับสมัครสมาชิกผู้ใช้น้ำและพิจารณาคำขอใช้น้ำ 
(2) จัดสรรน้ำตามคำขอ 
(3) เรียกเก็บเงินค่าน้ำ   ค่าบริการ  ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และค่าเชื่อมต่อการ

ใช้น้ำ 
(4) แต่งตั้งนายเหมือง  นายฝาย  เพื่อช่วยเหลือในการจัดสรรน้ำหรือเพ่ือการอย่าง

อ่ืน 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถานีสูบน้ำ 

(5) กันเงินรายรับของสถานีสูบน้ำเป็นเงินทุนสำรองตามความเหมาะสม 
(6) พิจารณาเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับนี้ 
(7) หน้าที่อื่น ๆตามท่ีข้อบังคับนี้หรือท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

ข้อ 22 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการตัดสินใจดำเนินการอย่างใดได ้โดยไม่ต้อง 
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหรืออาจมอบหมายดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการได้ตาม
ข้อบังคับนี้ 
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  ข้อ 23 ในกรณีที่สมาชิกผู้ใช้น้ำได้ขอใช้น้ำด้วยวาจา  ห้ามมิให้คณะกรรมการอนุญาต 
 

  ข้อ 24 คณะกรรมการผู้ใดที่เข้าประชุม  ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินครั้งละ 100 บาท 
ห้ามมิให้ประชุมเกินกว่า 2 ครั้ง  ในรอบฤดูกาลประกอบเกษตรกรรม เว้นแต่  กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง  ถ้ามิได้มีมติที่
ประชุมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบเกษตรกรรมของประชาชน 
  ข้อ 25 ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 

(1) ประธานกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน  ๓00  บาท ต่อเดือน เฉพาะ 
ในช่วงที่มกีารขอใช้น้ำ  ทั้งนี้  ไม่เกิน ๖ เดือนต่อหนึ่งปี 

(2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เก็บเงินค่าใช้น้ำ  ให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ 5  
ของอัตราค่าน้ำ  

บรรดาค่าตอบแทน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกผู้ใช้น้ำโดย
คำนึงถึงความหนักเบาของภาระหน้าที่   และฐานะทางการเงินและการคลังของสถานีสูบน้ำ 

 

หมวด 8 
การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม 

 

  ข้อ 26 การบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำตามปกติ  ให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ใช้น้ำและคณะกรรมการ
กรณีซ่อมแซมสถานีสูบน้ำที่ต้องใช้งบประมาณไม่เกิน 2,000 บาท  หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  ให้
เป็นหน้าทีของสถานีสูบน้ำ  เว้นแต่  รายรับของสถานีสูบน้ำมีไม่เพียงพอ  ให้คณะกรรมการขอรับการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

  กรณีซ่อมแซมสถานีสูบน้ำที่ต้องใช้งบประมาณเกินกว่าที ่กำหนด  ให้คณะกรรมการขอรับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

หมวด 9  
เบ็ดเตล็ด 

 

  ข้อ 27 ให้เหรัญญิกดำเนินการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และชี้แจงให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลและสมาชิกผู้ใช้น้ำทราบภายในสิ้นปีของทุกปี  โดยให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี 
  ข้อ 28 ในการดำเนินการเกี่ยวกับรายได้ของสถานีสูบน้ำ  ให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบล  เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ข้อ 27 อย่างเคร่งครัด 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   19  เดอืน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2565 
 
     (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก 
             (ดำรงค ์  เหรียญตะค)ุ 

               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 


