
 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง 
เร่ือง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบทาง-ผาแตน หมู่ที่ 4 

พ.ศ. ๒๕6๑ 
  

.............................................................. 
  
  
                     อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เรื่อง การ
บริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕6 องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  
                    ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เรื ่อง การบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบทาง-ผาแตน หมู ่ที ่ 4 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่          
พ.ศ. ๒๕6๑” 
  
                      ข้อ ๒  ข้อบังค ับนี ้ ให ้ใช ้บ ังค ับต ั ้งแต ่ว ันที ่ ได ้ประกาศไว ้โดยเปิดเผยที ่สำน ักงาน           
องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงแล้ว ๗ วัน 
  

หมวดที่ ๑ 
ข้อความทั่วไป 

  
                      ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
                     “องค์การบริหารส่วนตำบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง 
                   “นายกองค์การบริหารส่วนตำบล” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง 
                     “สถานีสูบนำ้” หมายความว่า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบทาง-ผาแตน หมู่ที่ 4           
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
                     “สมาชิกผู้ใช้น้ำ” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพ้ืนที่ทำ
การเกษตรอยู่ในเขตบริการของสถานีสูบน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดง และได้สมัครเป็นสมาชิกของ
กลุ่มผู้ใช้น้ำโดยผู้นั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าก็ได้ 
                   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล 
                     “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำที่อยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
                     “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
  
                     ข้อ ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจตีความ
วินิจฉัยปัญหา  และยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
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หมวด ๒ 
เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก 

  
                   ข้อ  5  ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในเขตบริการของ
สถานีสูบน้ำ ไม่ว่าผู้นั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าหรือผู้ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของก็ตาม มีสิทธิสมัครสมาชิกผู้ใช้น้ำของสถานีสูบน้ำได้ โดยยื่นใบสมัครสมาชิกต่อประธานกรรมการ 
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  
                     ข้อ 6  ใบสมัครสมาชิกให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
  
                     ข้อ 7  สมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใช้น้ำเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ แต่
ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้รักษาการแทนเป็นผู้อนุญาต 

 สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการหรือกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ

หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ยื่นต่อผู้รักษาการแทน 
(๓) ขาดชำระค่าธรรมเนียมรายปีเกินกว่า 1 ปี 
(๔) สมาชิกผู้ใช้น้ำมีมติ ๒ ใน ๓ ให้สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดสิ้นสุดลง 
 
 

  
หมวด ๓ 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
  
                    ข้อ 8  สมาชกิผู้ใช้น้ำมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
                    (๑) ยื่นคำขอใช้น้ำ 
                    (๒) ได้รับการจัดสรรน้ำตามลำดับการยื่นคำขอ 
  
                    ข้อ 9  สมาชกิผู้ใช้น้ำมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                    (๑)  ชำระค่าไฟฟ้าเท่าที่ต้องการใช้ในการสูบน้ำเข้าพ้ืนที่ของตน 
                    (๒)  ยินยอมให้ใช้ที่ดินบริเวณท่ีคลองส่งน้ำผ่านโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ และไม่เรียกร้องขอ
คืนภายหลังด้วย พร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้ใช้ที่ดินดังกล่าว 
                    (๓)  บำรุงรักษาและซ่อมแซมคลองดินส่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดี ขุดลอก ทำความสะอาดคลอง
ส่งน้ำ และให้รวมถึงถางหญ้าตามแนวคันคลองส่งน้ำด้วย 
                             (๔)  ในฤดูแลง้ สมาชิกผู้ใช้น้ำต้องเริ่มทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งพร้อมๆ  กันในแต่ละโครงการ 
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  (๕) ในฤดูฝน สมาชิกผู้ใช้น้ำจะขอใช้น้ำเป็นการเฉพาะรายหรือกลุ่มย่อยในกรณีท่ีฝนทิ้งช่วง 
หรือปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอหรือสมาชิกผู้ใช้น้ำต้องทำการตกกล้าทำนาปีก่อนฤดูกาลก็ได้ 

 
หมวด ๔ 

กำหนดเวลาสูบน้ำและพื้นที่ที่จะได้รับน้ำ 
  
                    ข้อ ๑0  ใหม้ีกำหนดเวลาสูบน้ำ เวลา 07.30 – 17.30 น. ของทุกวัน 
                    ทั้งนี้ เว้นแต่ คณะกรรมการกำหนดเป็นอย่างอ่ืนโดยขอความเห็นชอบจาก                         
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน 
  
                    ข้อ ๑1  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดสรรพ้ืนที่ที่จะได้รับน้ำตามความเหมาะสมและความจำเป็น
โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นสำคัญ 
  

หมวด ๕ 
อัตราค่าน้ำ ค่าบริการ และคา่ธรรมเนียม 

  
                     ข้อ ๑2  อัตราค่าน้ำ หมายความถึง ค่ากระแสไฟฟ้าที่สมาชิกผู้ใช้น้ำแต่ละคนต้องเสียไปในแต่
ละคราวของการใช้น้ำ 
                     อัตราค่าน้ำตามข้อ 9 (๔),(๕) ให้สมาชิกผู้ใช้น้ำชำระเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตามจำนวนหน่วยที่
ปรากฏในมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งในแต่ละเดือน 
                     อัตราค่าน้ำนอกเหนือจากที่กล่าวในวรรคสอง ให้สมาชิกผู้ใช้น้ำชำระเต็มตามอัตราค่า
กระแสไฟฟ้าตามจำนวนหน่วยที่ปรากฏในมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
                     กรณีบุคคลที่มิใช่สมาชิกผู้ใช้น้ำเป็นผู้ขอใช้น้ำ ให้ชำระค่าน้ำเต็มตามอัตราที่คณะกรรมการ
กำหนด 
  
                     ข้อ ๑3  ค่าบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้น้ำต้องชำระให้แก่สถานีสูบน้ำซึ่งเรียกเก็บเพ่ิมข้ึน
ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าน้ำ  และหมายความรวมถึง บรรดาค่าใช้จ่ายที่ที่ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำ        
เสียงส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบ 
  
                    ข้อ ๑4  ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
                    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ให้ชำระเพียงครั้งเดียว คือ เมื่อเริ่มเข้าสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำ ในอัตรา
รายละ 1,000 บาท 
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  ข้อ ๑5  คณะกรรมการอาจเรียกค่าปรับเป็นเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท จากผู้ที่ทุจริตเอาน้ำจาก
สถานีสูบน้ำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ำ หรือกระทำการใดๆ เพ่ือเอาน้ำจากสถานีสูบน้ำ
ไปใช้ หรือขายต่อให้แก่บุคคลอ่ืนที่มิใช่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
                   ถ้าผู้ใดไม่มาทำงานส่วนรวมอันเกี่ยวกับกิจการสถานีสูบน้ำ ต้องถูกปรับรายละ 500 บาท     
ต่อครั้ง 

 
 

                        ข้อ  ๑6  กรณีที่จำเป็นต้องมีค่าเชื่อมต่อการใช้น้ำ ให้สมาชิกผู้ขอใช้น้ำที่ขอเชื่อมต่อเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
เองทั้งหมด 
  
                   ข้อ ๑7  เงินค่าเบี้ยประชุมและเงินค่าตอบแทนตามข้อ ๒3 และ ๒4 ให้จัดสรรจากค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียม และค่าปรับตามข้อบังคับนี้เท่านั้น 
                   หากเงินที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่งไม่พอจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ ๒3 และข้อ ๒4 ให้คณะกรรมการพิจารณาลดจำนวนเงินลงเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าเบี้ยประชุมตามส่วนเท่าที่มี 
  
 

หมวด ๖ 
เงื่อนไขการขอใช้น้ำ การยกเลิกการใช้น้ำ 

  
                 ข้อ ๑8  ในการขอใช้น้ำ ให้ยื่นคำขอใช้น้ำตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด   
   
                   ข้อ 19  ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บค่าน้ำภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยห้ามมิให้ผู้ใช้น้ำค้างชำระค่าน้ำเกินกว่า ๒ คราวๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน หรือให้ชำระเป็น   
งวดๆละ 6 เดือน ถ้ายังไม่ชำระให้งดใช้น้ำชั่วคราวจนกว่าจะชำระงวดนั้นให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะเปิดใช้ครั้งต่อไป
ได้ หรือได้ทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ต่อคณะกรรมการ 
  

หมวด ๗ 
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

  
                     ข้อ ๒0  คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
                  (๑)  พิจารณาเพ่ือรับสมัครสมาชิกผู้ใช้น้ำและพิจารณาคำขอใช้น้ำ 
                      (๒)  จัดสรรน้ำตามคำขอ 
                      (๓)  เรียกเก็บเงินค่าน้ำ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเชื่อมต่อการใช้น้ำ 
                      (๔) แต่งตั้งนายเหมือง นายฝาย เพ่ือช่วยเหลือในการจัดสรรน้ำหรือเพ่ือการอย่างอ่ืนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสถานีสูบน้ำ 
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   (๕)  กันเงินรายรับของสถานีสูบน้ำเป็นเงินทุนสำรองตามความเหมาะสม 
                      (๖)  พิจารณาเพ่ืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับนี้ 
                      (๗)  หน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ข้อบังคับนี้หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
  
                    ข้อ ๒1  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการตัดสินใจดำเนินการอย่างใดได้โดย
ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหรืออาจมอบหมายให้นายเหมือง นายฝายดำเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งในการบริหารจัดการได้ตามข้อบังคับนี้ 

 
  ข้อ ๒2  ในกรณีที่สมาชิกผู้ใช้น้ำได้ขอใช้น้ำด้วยวาจา ห้ามมิให้คณะกรรมการอนุญาต 
  
                            ข้อ  ๒3  คณะกรรมการผู้ใดที่เข้าประชุม ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินครั้งละ ๑๐๐ บาท  
                                ห้ามมิให้ประชุมเกินกว่า ๒ ครั้ง ในรอบฤดูกาลประกอบเกษตรกรรม เว้นแต่ กรณี
ฉุกเฉินอย่างยิ่ง ถ้ามิได้มติที่ประชุมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบเกษตรกรรมของประชาชน 
  
                     ข้อ ๒4  ใหผู้้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 
                     (๑)  ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทน ๕๐๐ บาท ต่อเดือน 
เฉพาะในช่วงที่มีการขอใช้น้ำ ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑๐ เดือนต่อหนึ่งปี 
                     (๒)  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เก็บเงินค่าใช้น้ำ ให้ได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นร้อยละ ๕ ของอัตรา
ค่าน้ำ 
                        บรรดาค่าตอบแทน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกผู้ใช้น้ำโดย
คำนึงถึงความหนักเบาของภาระหน้าที่  และฐานะทางการเงินและการคลังของสถานสีูบน้ำ 

  
หมวด 8 

การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม 
  

                     ข้อ ๒5  การบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำตามปกติ ให้เป็นหน้าที ่ของสมาชิกผู ้ใช ้น้ำและ
คณะกรรมการ 
                     กรณีซ่อมแซมสถานีสูบน้ำต้องใช้งบประมาณไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ หรือตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสถานีสูบน้ำ เว้นแต่ รายรับของสถานีสูบน้ำมีไม่เพียงพอ ให้
คณะกรรมการขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล 
                     กรณีซ่อมแซมสถานีสูบน้ำต้องใช้งบประมาณเกินกว่าที่กำหนดในวรรคสอง ให้คณะกรรมการ
ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล 
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หมวด 9 
เบ็ดเตล็ด 

  
                     ข้อ ๒6  ให้เหรัญญิกดำเนินการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและชี้แจงให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลกับสมาชิกผู้ใช้น้ำทราบภายในสิ้นปีของทุกปี  โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ๑,๐๐๐ บาทต่อปี หรือตามที่
ประชุมคณะกรรมการกำหนด 
  
                     ข้อ ๒7  ในการดำเนินการเกี่ยวกับรายได้ของสถานีสูบน้ำ ให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕6 ข้อ ๒๗ อย่าง
เคร่งครัด 
  
                     ข้อ 28  ให้สมาชิกภาพของผู้ใช้น้ำของสถานีสูบน้ำที่มีอยู่ก่อนใช้ข้อบังคับฉบับนี้ ดำเนินการ
ยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีคณะกรรมการครบจำนวน โดยได้รับยกเว้นไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  
                      ข้อ 29  บรรดาทรัพย์สิน เงินตรา ที่สถานีสูบน้ำมีอยู่ก่อนวันที่ใช้ข้อบังคับฉบับนี้ ให้โอนมา
เป็นทรัพย์สินของสถานีสูบน้ำตามข้อบังคับนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561 

                 
                                                                                           

ลงชื่อ 
     (นางอ้อมนภา  ใจจันทร์) 

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง 
  

 


