
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงเดือย 
เรื่อง   การบรหิารกิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงเดือย  วาดวยการบริหาร

กิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหารสวนตําบลดงเดือย  โดยความเห็นชอบของ 

สภาองคการบริหารสวนตําบลดงเดือยและนายอําเภอกงไกรลาศ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงเดือย  เรื่อง  การบริหาร 

กิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงเดือย  ตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว  

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดงเดือยแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญตัิ  ประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงเดือยรักษาการตามขอบัญญัตินี้  โดยมีอํานาจ 

ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการสถานีสูบน้ําและแตงตั้งพนักงานเพ่ือดําเนินการตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

 “องคการบริหารสวนตําบล”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลดงเดือย 

 “สถานีสูบน้ํา”  หมายความวา  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับ

การถายโอนจากสวนราชการ  และรวมถึงสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาที่องคการบริหารสวนตําบลไดกอสรางขึ้นเองดวย 

 “เกษตรกรรม”  หมายความวา  การทํานา  ทําไร  ทําสวน  ประมง  เล้ียงสัตว   

หรือเกษตรกรรมประเภทอื่น 

 “กลุมผูใชน้ํา”  หมายความวา  กลุมบุคคลที่ไดมารวมตัวจัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินงาน

เกี่ยวกับการจัดการน้ําและใชน้ําจากสถานีสูบน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม  ทั้งที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมาย

หรือโดยการรับรองจากองคการบริหารสวนตําบล 

้หนา   ๑๗๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 “สมาชิกผูใชน้ํา”  หมายความวา  ผูที่ประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรมที่มีพ้ืนที่   

ทําการเกษตรอยูในเขตบริการของสถานีสูบน้ําขององคการบริหารสวนตําบลดงเดือย  และไดสมัครเปนสมาชิก 

ของกลุมผูใชน้ํา  โดยผูนั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสําหรับทําเกษตรกรรมหรือในฐานะผูเชาก็ได 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ําท่ีอยูในเขตของ

องคการบริหารสวนตําบล 

 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา   

ที่อยูในเขตขององคการบริหารสวนตําบล 

 “กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ําท่ีอยูในเขต 

ขององคการบริหารสวนตําบล 

 “ขอบังคับ”  หมายความวา  ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา 

ซึ่งออกโดยองคการบริหารสวนตําบล 

 “เจาหนาที่”  หมายความวา  ผูท่ีองคการบริหารสวนตําบล  หรือคณะกรรมการมอบหมาย 

ใหมีหนาที่ในการปฏิบัติงานใหแกสถานีสูบน้ํา 

 “พนักงาน”  หมายความวา  พนักงานสวนตําบล  หรือลูกจางในองคการบริหาร 

สวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลดงเดือยไดแตงตั้งใหปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๖ สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลและมอบหมาย 

ใหคณะกรรมการดําเนินการบริหารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 

หมวด  ๒ 

คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้าํ 

ขอ  ๗ ใหมีคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ําของสถานีสูบน้ําแตละแหง  มีจํานวนไมนอยกวา  ๗  คน   

แตไมเกิน  ๑๕  คน  ประกอบดวยผูแทนองคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวากึ่งหนึ่งและผูแทนกลุมผูใชน้ํา 

ที่ไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําในพ้ืนท่ีบริการของสถานีสูบน้ํานั้น 

ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการในสัดสวนของผูแทนกลุมเกษตรกร

ผูใชน้ําตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

ใหกรรมการคัดเลือกกันเองใหมีประธานกรรมการหนึ่งคน  รองประธานกรรมการหนึ่งคน  

เหรัญญิกหนึ่งคน  และเลขานุการหนึ่งคน 

ใหประธานกรรมการเปนผูแทนของคณะกรรมการ 

้หนา   ๑๗๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ ๘ คณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ํามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการกิจการสถานีสูบน้ํา

ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 

ขอ ๙ บุคคลท่ีจะไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําใหเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เปนสมาชิกของกลุมผูใชน้ํา 

 (๒) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

 (๓) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจํา  และมีชื่ออยูในทะเบียนบานในหมูบาน 

หรือชุมชนนั้น ๆ   ติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  และเปนสมาชิกผูใชน้ําของกิจการสถานีสูบน้ํา 

ที่ตนจะดํารงตําแหนงกรรมการ 

 (๔) เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม 

ขอ  ๑๐ บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้  เปนบุคคลตองหามมิใหมีสิทธิไดรับการเลือกตั้ง 

จากสมาชิกผูใชน้ําใหเปนกรรมการ  คือ 

 (๑) เปนภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 

 (๒) หูหนวกหรือเปนใบ  ซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได 

 (๓) ติดยาเสพติดใหโทษ 

 (๔) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ   

เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

ขอ  ๑๑ กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับตั้งแตวันเลือกตั้ง  แตอาจดํารงตําแหนง

ติดตอกันได  เมื่อไดรับการเลือกตั้งอีก 

ขอ  ๑๒ กรรมการที่ไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําพนจากตําแหนงเมื่อ 

 (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 

 (๒) ตาย 

 (๓) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ  กรณีที่ยังไมมีประธานกรรมการ

หรือประธานกรรมการขอลาออกใหย่ืนหนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนตําบลดงเดือย 

 (๔) ไปเสียจากหมูบานหรือชุมชนนั้น 

 (๕) ปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติตามขอ  ๙  หรือลักษณะตองหามตามขอ  ๑๐ 

 (๖) ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา  ยกเวนการกระทําผิดในคดีลหุโทษ 

หรือกระทําความผิดโดยประมาท 

้หนา   ๑๗๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๓ กรรมการซึ่งเปนผูแทนองคการบริหารสวนตําบลตามขอ  ๗  นอกจากจะพนจากตําแหนง  

ตามขอ  ๑๒  แลว  อาจจะพนจากตําแหนงตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลดงเดือยมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 

 ขอ  ๑๔ กรณีกรรมการที่เปนผูแทนกลุมผูใชน้ําวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ 

ใหองคการบริหารสวนตําบล  จัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี 

ตําแหนงวางลง  และใหผูซึ่งไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน   

เวนแตกรณีตําแหนงท่ีวางลงมีวาระที่เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน  องคการบริหารสวนตําบลจะไมจัดใหมี 

การเลือกตั้งแทนตําแหนงกรรมการที่วางก็ได 

ขอ  ๑๕ ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม 

 ขอ  ๑๖ มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปนผูชี้ขาด 

และใหถือวาเปนที่สุด 

ขอ  ๑๗ ในกรณีที่มีการแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  ท่ีปรึกษามีสิทธิเขารวมประชุม 

และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ  ก็ได  แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ 

หมวด  ๓ 

การบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา 

ขอ  ๑๘ การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําใหเปนไปตามขอบังคับที่องคการบริหารสวนตาํบลกําหนด 

 ขอบังคับตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลอาจมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการ  ดังนี้ 

  (๑) กําหนดเงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก 

 (๒) กําหนดสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 

 (๓) กําหนดเวลาการสูบน้ําและพ้ืนที่ที่จะไดรับน้ํา 

 (๔) กําหนดอัตราคาน้ํา  คาบริการ  และคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากสมาชิก 

 (๕) กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใชน้ํา  การยกเลิกการใชน้ํา 

 (๖) กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการผูบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา 

 (๗) หนาที่อื่น ๆ 

ขอ  ๑๙ การประชุมสมาชิกผูใชน้ําตองมีสมาชิกเขาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก   

ผูใชน้ําท้ังหมด  จึงจะถือเปนองคประชุม  และใหประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา   

เปนประธานในที่ประชุม 

้หนา   ๑๗๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๒๐ ผูที่ประสงคจะใชน้ําจากสถานีสูบน้ําจะตองย่ืนความประสงคขอใชน้ําเปนลายลักษณอักษร 

พรอมเอกสารตามที่กําหนดตอคณะกรรมการ 

ขอ  ๒๑ คาธรรมเนียมการขอใชน้ํา  คาปรับ  คาเชื่อมตอการใชน้ําใหเปนไปตามขอบังคับ 

ขอ  ๒๒ ผูใดที่ทําใหทรัพยสินของสถานีสูบน้ําเสียหาย  ผูนั้นตองชดใชคาเสียหายใหแกองคการบริหาร 

สวนตําบลตามจํานวนคาใชจายจริงที่เกิดขึ้น 

ขอ  ๒๓ ผูใดโดยทุจริตเอาน้ําจากสถานีสูบน้ําไปใช  หรือเปล่ียนแปลงแกไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา 

หรือกระทําการใด ๆ  ก็ตามเพ่ือเอาน้ําจากสถานีสูบน้ําไปใช  ใหงดจายน้ําทันที  และจะตองชดใชคาเสียหาย 

ใหแกองคการบริหารสวนตําบล  และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

ขอ  ๒๔ กรณีที่มีการยกเลิกการใชน้ํา  หรือโอนใหผูอื่นตองแจงใหคณะกรรมการทราบ 

เปนลายลักษณอักษร  และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียกอนจึงส้ินสุดการเปนผูใชน้ํา  มิฉะนั้น 

จะถือวายังเปนผูใชน้ําอยู  และจะตองรับผิดชอบจายคาน้าํตามที่คณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายเรียกเก็บ 

หมวด  ๔ 

การรบัเงนิ  การเก็บรักษาเงนิ  และการจายเงิน 

ขอ  ๒๕ อัตราคาน้ํา  ระยะเวลาในการเก็บคาน้ํา  และระยะเวลาในการคางชําระคาน้ํา 

ใหเปนไปตามขอบังคับ 

ขอ  ๒๖ สถานีสูบน้ําอาจมีรายได  ดังนี้ 

 (๑) เงินคาน้ํา 

 (๒) เงินคาธรรมเนียม  เงินคาปรับ 

 (๓) เงินบริจาค 

 (๔) เงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตําบล  ภาครัฐ  องคกรสาธารณกุศล  หรือเอกชน 

 ขอ  ๒๗ สถานีสูบน้ําอาจมีรายจาย  ดังนี้ 

 (๑) รายจายในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการจายน้ํา  การบํารุงรักษาซอมแซม   

และการขยายกิจการสถานีสูบน้ํา 

 (๒) รายจายในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา  เชน  คาจางเจาหนาท่ี  คาวัสดุ  อุปกรณ 

 (๓) คาใชจายอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด  เชน  คาเบี้ยประชุม 

หรือคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา 

้หนา   ๑๘๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๒๘ ใหคณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมาย  เปนผูเก็บรักษาเงินของกิจการสถานีสูบน้ํา 

และนํารายไดของกิจการสถานีสูบน้ําฝากธนาคารทั้งจํานวนภายในวันที่มีรายได  ถาฝากในวันที่มีรายได

ไมทันใหนําฝากในวันทําการถัดไป  และใหคณะกรรมการมอบหมายกรรมการอยางนอย  ๒  คน   

เปนผูมีอํานาจเบิกจายเงินของกิจการสถานีสูบน้ํา 

ขอ  ๒๙ กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนที่คณะกรรมการจะตองดําเนินการใด ๆ  เพ่ือแกไขปญหา   

การบริหารงานหรือเพ่ือประโยชนในการใหบริการแกประชาชน  และกรณีนั้นมิไดกําหนดไวในขอบัญญัติ 

หรือขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการแจงขอความเห็นชอบจากนายกองคการบริหารสวนตําบลดงเดือย 

กอนที่จะดําเนินการ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๐  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ถนดั  ธํารงรกัษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดงเดอืย 

้หนา   ๑๘๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖


