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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ 
เร่ือง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์  

และนายอําเภอเมืองสุรินทร์  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์  เร่ือง  การบริหาร

กิจการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๗”   

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  โดยมีอํานาจ 

ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารสถานีสูบน้ําและแต่งตั้งพนักงานเพื่อดําเนินการตามข้อบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 

“องค์การบริหารส่วนตําบล”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ 

“สถานีสูบน้ํา”  หมายความว่า  สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับการถ่ายโอน

จากส่วนราชการ  และรวมถึงสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า  ที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้ก่อสร้างขึ้นเองด้วย 

“เกษตรกรรม”  หมายความว่า  การทํานา  ทําไร่  ทําสวน  ประมง  เลี้ยงสัตว์  หรือเกษตรกรรม

ประเภทอื่น  รวมถึงการอุปโภคบริโภค 

“กลุ่มผู้ใช้น้ํา”  หมายความว่า  กลุ่มบุคคลที่ได้มารวมตัวจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการน้ํา

และใช้น้ําจากสถานีสูบน้ําเพื่อการเกษตรกรรมและใช้สําหรับการอุปโภคบริโภค  ทั้งที่ได้จดทะเบียน 

ตามกฎหมายหรือโดยการรับรองจากองค์การบริหารส่วนตําบล 
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“สมาชิกผู้ใช้น้ํา”  หมายความว่า  ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ทําการเกษตร

อยู่ในเขตบริการของสถานีสูบน้ําขององค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์  และได้สมัครเป็นสมาชิกของ 

กลุ่มผู้ใช้น้ําโดยผู้นั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสําหรับทําเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าก็ได้และรวมถึงผู้ใช้น้ํา

สําหรับการอุปโภคบริโภค   

“ผู้แทนองค์การบริการส่วนตําบล”  หมายความว่า  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลเทนมีย์  และพนักงานส่วนตําบล 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ําที่อยู่ในเขตขององค์การ

บริหารส่วนตําบล 

“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ําที่อยู่ 

ในเขตขององค์การบริหารส่วนตําบล 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ําที่อยู่ในเขตขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

“ข้อบังคับ”  หมายความว่า  ข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารกิจการสถานีสูบน้ําซึ่งออกโดยองค์การ

บริหารส่วนตําบล 

ข้อ  ๕  สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลและมอบหมายให้

คณะกรรมการดําเนินการบริหารในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งได้ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 

 

หมวด  ๒ 

คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา 

ข้อ  ๖  ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ําของสถานีสูบน้ําแต่ละแห่ง  มีจํานวนไม่น้อยกว่า  

๗  คน  แต่ไม่เกิน  ๑๕  คน  ประกอบด้วยผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งและ 

ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ําที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ําในพื้นที่บริการของสถานีสูบน้ํานั้น 

ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการในสัดส่วนของผู้แทน 

กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ําตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ให้กรรมการคัดเลือกกันเองให้มีประธานกรรมการหน่ึงคน  รองประธานกรรมการหน่ึงคน  

เหรัญญิกหนึ่งคน  และเลขานุการหนึ่งคน 

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของคณะกรรมการ 

ข้อ  ๗  คณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ํามีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการดําเนินการกิจการ 

สถานีสูบน้ําตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 

ข้อ  ๘  บุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ําให้เป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑)  เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ํา 

(๒)  มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 

(๓)  มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจํา  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น ๆ  

ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  และเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ําของกิจการสถานีสูบน้ําที่ตน 

จะดํารงตําแหน่งกรรมการ 

(๔)  เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต  ไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม 

ข้อ  ๙  บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจาก 

สมาชิกผู้ใช้น้ําให้เป็นกรรมการ  คือ 

(๑)  เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 

(๒)  หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 

(๓)  ติดยาเสพติดให้โทษ 

(๔)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

ข้อ  ๑๐  กรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่อาจดํารงตําแหน่ง

ติดต่อกันได้  เม่ือได้รับการเลือกตั้งอีก 

ข้อ  ๑๑  กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ําพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑)  ถึงคราวออกตามวาระ 

(๒)  ตาย 
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(๓)  ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ  กรณีที่ยังไม่มีประธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการขอลาออกให้ย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(๔)  ไปเสียจากหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น 
(๕)  ปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๘  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๙ 
(๖)  ต้องโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา  ยกเว้นการกระทําผิดในคดีลหุโทษหรือ

กระทําความผิดโดยประมาท   
ข้อ  ๑๒  กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลตามข้อ  ๖  นอกจากจะพ้นตําแหน่ง

ตามข้อ  ๑๑  แล้ว  อาจจะพ้นจากตําแหน่งตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสั่งให้พ้นจาก
ตําแหน่ง   

ข้อ  ๑๓  กรณีกรรมการท่ีเป็นผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ําว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ   
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ตําแหน่งว่างลง  และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน   
เว้นแต่กรณีตําแหน่งที่ว่างลงที่วาระที่เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  องค์การบริหารส่วนตําบลจะไม่จัด 
ให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างก็ได้   

ข้อ  ๑๔  ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งจึงจะ 
เป็นองค์ประชุม   

ข้อ  ๑๕  มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  หากคะแนนเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาดและให้ถือว่า
เป็นที่สุด 

ข้อ  ๑๖  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ 
มีสิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ  ก็ได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 

 
หมวด  ๓ 

การบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา 

ข้อ  ๑๗  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําให้เป็นไปตามข้อบังคับที่องค์การบริหารส่วนตําบล

กําหนด   
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ข้อบังคับตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบหมายให้คณะกรรมการดําเนินการ  

ดังนี้ 

(๑)  เง่ือนไขการรับสมัครสมาชิก 

(๒)  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

(๓)  กําหนดเวลาการสูบน้ําและพื้นที่ที่จะได้รับน้ํา 

(๔)  อัตราค่าน้ํา  ค่าบริการ  และค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากสมาชิก 

(๕)  เง่ือนไขเกี่ยวกับการขอใช้น้ํา  การยกเลิกการใช้น้ํา 

(๖)  หน้าที่ของคณะกรรมการผู้บริหารกิจการสถานีสูบน้ํา 

(๗)  หน้าที่อื่น ๆ   

ข้อ  ๑๘  การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ําต้องมีสมาชิกเข้าประชุมเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ผู้ใช้น้ําทั้งหมด  จึงจะถือเป็นองค์ประชุม  และให้ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ําเป็นประธาน

ในที่ประชุม   

ข้อ  ๑๙  ผู้ที่ประสงค์จะใช้น้ําจากสถานีสูบน้ํา  จะต้องย่ืนความประสงค์ขอใช้น้ําเป็นลายลักษณ์

อักษรต่อคณะกรรมการ   

ข้อ  ๒๐  ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ํา  ค่าปรับ  ค่าเชื่อมต่อการใช้น้ํา  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ   

ข้อ  ๒๑  ผู้ใดที่ทําให้ทรัพย์สินของสถานีสูบน้ําเสียหาย  ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การ

บริหารส่วนตําบล   

ข้อ  ๒๒  ผู้ใดโดยทุจริตเอาน้ําจากสถานีสูบน้ําไปใช้  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา  

หรือกระทําการใด ๆ  ก็ตามเพื่อเอาน้ําจากสถานีสูบน้ําไปใช้  ให้งดจ่ายน้ําทันที  และจะต้องชดใช้

ค่าเสียหายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล   

ข้อ  ๒๓  กรณีที่ มีการยกเลิกการใช้น้ําหรือโอนให้ผู้อื่น  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 

เป็นลายลักษณ์อักษร  และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อนจึงสิ้นสุดการเป็นผู้ใช้น้ํา  มิฉะนั้น 

จะถือว่ายังเป็นผู้ใช้น้ําอยู่  และจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ําตามที่คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายเรียกเก็บ 

 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

หมวด  ๔ 
การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน 

ข้อ  ๒๔  ระยะเวลาในการเก็บค่าน้ํา  และระยะเวลาในการค้างชําระค่าน้ํา  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับ   

ข้อ  ๒๕  สถานีสูบน้ําอาจมีรายได้  ดังนี้ 
(๑)  เงินค่าน้ํา 
(๒)  เงินค่าธรรมเนียม  เงินค่าปรับ 
(๓)  เงินบริจาค 
(๔)  เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อ  ๒๖  สถานีสูบน้ําอาจมีรายจ่าย  ดังนี้ 
(๑)  รายจ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ํา  การบํารุงรักษาซ่อมแซม  และ 

การขยายกิจการสถานีสูบน้ํา 
(๒)  รายจ่ายในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา  เช่น  ค่าจ้างเจ้าหน้าที่  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ 
(๓ )   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด   เช่น  ค่าเ บ้ียประชุม 

หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา   
ข้อ  ๒๗  ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้เก็บรักษาเงินของกิจการ

สถานีสูบน้ําและนํารายได้ของกิจการสถานีสูบน้ําฝากธนาคารทั้งจํานวนภายในวันที่มีรายได้  ถ้าฝาก 
ในวันที่มีรายได้ไม่ทันให้นําฝากในวันทําการถัดไป  และให้คณะกรรมการมอบหมายกรรมการ  ๓  คน   
ซึ่งประกอบด้วย  ประธาน  เหรัญญิก  และเลขานุการ  โดยให้คณะกรรมการ  ๒  ใน  ๓  เป็นผู้มีอํานาจ
เบิกจ่ายเงินของกิจการสถานีสูบน้ํา   

ข้อ  ๒๘  กรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นที่คณะกรรมการจะต้องดําเนินการใด ๆ  เพื่อแก้ไขปัญหา
การบริหารงานหรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชน  และกรณีนั้นมิได้กําหนดไว้ในข้อบัญญัติ
หรือข้อบังคับ  ให้คณะกรรมการแจ้งขอความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลก่อนที่จะ
ดําเนินการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ชาลี  ดอกแก้ว 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ 


