
 

 

 

 

บันทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบ เทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวด 

เร่ือง  การบริหารกิจการสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า พ.ศ. 2552 
(ส าหรับกรณีเทศบาลด าเนินการเอง) 

 

 

 
 

 

 

 

 

หลกัการ 
  ก าหนดการบริหารกิจการสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า  ท่ีส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตามแผนกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผล 
  โดยท่ีพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา  60  ใหเ้ทศบาลมีอ านาจตราเทศบญัญติัโดย
ไม่ขดัแยง้ต่อบทกฎหมายและเพื่อใหก้ารบริหารกิจการสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึง
ตราเทศบญัญติัฉบบัน้ี 

 

 



เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลหาดกรวด 

เร่ือง การบริหารกจิการสถานีสูบน า้ด้วยไฟฟ้า 
พ.ศ. 2552 

(ส าหรับกรณ ีเทศบาลด าเนินการเอง) 
......................................... 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 60  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง
(ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546  เทศบาลต าบลหาดกรวด จึงตราเทศบญัญติัไวโ้ดยเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหาด
กรวด  และผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1 เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ “เทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวด   เร่ือง การบริหารกิจการ
สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า พ.ศ. 2552 (ส าหรับกรณีเทศบาลด าเนินการเอง) 
  ขอ้ 2 เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 

หมวด 1 
ข้อความทัว่ไป 

  ขอ้ 3 ในเทศบญัญติัน้ี 

   “เทศบาล” หมายถึง เทศบาลต าบลหาดกรวด 

   “สถานีสูบน ้า” หมายความวา่ สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าท่ีเทศบาลไดรั้บการถ่ายโอน
จากส่วนราชการ และรวมถึงสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าท่ีเทศบาลไดก่้อสร้างข้ึนเองดว้ย 
   “เกษตรกรรม” หมายความวา่ การท านา ท าไร่ ท าสวน ประมง เล้ียงสัตว ์หรือ
เกษตรกรรมประเภทอ่ืน 

   “กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า” หมายความวา่ กลุ่มบุคคลท่ีไดม้ารวมตวัจดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินงาน
เก่ียวกบัการจดัการน ้าและใชน้ ้าจากสถานีสูบน ้าเพื่อการเกษตรกรรม ทั้งท่ีไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายหรือโดย
การรับรองจากเทศบาล 
   “สมาชิกผูใ้ชน้ ้ า” หมายความวา่ ผูท่ี้ประกอบอาชีพดา้นการเกษตรกรรมท่ีมีพื้นท่ีท า
การเกษตรอยูใ่นเขตบริการของสถานีสูบน ้าของเทศบาล และไดส้มคัรเป็นสมาชิกของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าโดยผูน้ั้นจะ
มีสิทธ์ิในท่ีดินส าหรับท าเกษตรกรรมหรือฐานะผูเ้ช่าก็ได ้
   “ขอ้บงัคบั” หมายความวา่ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารกิจการสถานีสูบน ้าซ่ึงออก
โดยเทศบาล 

  ขอ้ 4 ใหน้ายกเทศมนตรี รักษาการตามขอ้บญัญติัน้ี โดยมีอ านาจออกขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
บริหารกิจการสถานีสูบน ้าและแต่งตั้งพนกังานเพื่อด าเนินการตามเทศบญัญติัน้ี 

 



หมวด 2 
การบริหารกจิการสถานีสูบน ้า 

  ขอ้ 5 สถานีสูบน ้าเป็นทรัพยสิ์นของเทศบาล โดยเทศบาลมีอ านาจหนา้ท่ีในบริหารจดัการ 
  ขอ้ 6 การบริหารกิจการสถานีสูบน ้าใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีเทศบาลก าหนดโดยอยา่งนอ้ย
จะตอ้งมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

  (1) เง่ือนไขการรับสมคัรสมาชิก 

  (2) สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 

  (3) ก าหนดเวลาการสูบน ้าและพื้นท่ีท่ีจะไดรั้บน ้า 
  (4) อตัราค่าน ้า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บจากสมาชิก 
  (5) เง่ือนไขเก่ียวกบัการขอใชน้ ้า การยกเลิกการใชน้ ้า 
  ขอ้ 7 การออกขอ้บงัคบัของกิจการสถานีสูบน ้า ตามขอ้ 6 เทศบาลอาจขอความเห็นจาก
สมาชิกผูใ้ชน้ ้ าดว้ยก็ได ้
  ขอ้ 8 การประชุมสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าตอ้งมีสมาชิกเขา้ประชุมเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิก
ผูใ้ชน้ ้ าทั้งหมด จึงจะถือเป็นองคป์ระชุม และใหน้ายกเทศมนตรี เป็นประธานในท่ีประชุม 

  ขอ้ 9 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชน้ ้าจากสถานีสูบน ้า จะตอ้งยืน่ความประสงคข์อใชน้ ้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรต่อเทศบาล 

  ขอ้ 10 ค่าธรรมเนียมการขอใชน้ ้า ค่าปรับ ค่าเช่ือมต่อการใชน้ ้า ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 

  ขอ้ 11 ผูใ้ดท่ีท าใหท้รัพยสิ์นของสถานีสูบน ้าเสียหาย ผูน้ั้นตอ้งชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่
เทศบาล 
  ขอ้ 12 ผูใ้ดโดยทุจริตเอาน ้าจากสถานีสูบน ้าไปใช ้หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขตวัเลขใน มาตรวดั
น ้า หรือกระท าการใด ๆ ก็ตามเพื่อเอาน ้าจากสถานีสูบน ้าไปใช ้เทศบาลจะงดจ่ายน ้าทนัที และจะตอ้งชดใช้
ค่าเสียหายใหแ้ก่เทศบาลตามควรแก่กรณีดว้ย และเทศบาลจะด าเนินคดีแก่ผูก้ระท าดงักล่าว 
  การด าเนินการตามวรรคหน่ึงรวมถึงด าเนินคดีกบัผูท่ี้ท  าให้ทรัพยสิ์นของสถานีสูบน ้าเสียหาย
ตามขอ้ 11 ดว้ย 
  ขอ้ 13 กรณีท่ีมีการยกเลิกการใชน้ ้าหรือโอนใหผู้อ่ื้น ตอ้งแจง้ใหเ้ทศบาลทราบเป็นลกัษณ์
อกัษร และไดรั้บอนุญาตเสียก่อนจึงส้ินสุดการเป็นผูใ้ชน้ ้ า มิฉะนั้นจะถือวา่ยงัเป็นผูใ้ชน้ ้ าอยู ่และจะตอ้ง
รับผดิชอบจ่ายค่าน ้าตามท่ีเทศบาลหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเรียกเก็บ 

 

 

 

 

 



หมวด 3 
การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

  ขอ้ 14 ระยะเวลาในการเก็บค่าน ้า และระยะเวลาในการคา้งช าระค่าน ้า ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บงัคบั 

  ขอ้ 15 สถานีสูบน ้าอาจมีรายได ้ดงัน้ี 

  (1) เงินค่าน ้า 
  (2) เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ 

  (3) เงินบริจาค 

  (4) เงินท่ีไดรั้บการอุดหนุนจากรัฐบาล 

  ขอ้ 16 สถานีสูบน ้าอาจมีรายจ่าย ดงัน้ี 

  (1) รายจ่ายในการด าเนินการเก่ียวกบัระบบการจ่ายน ้า การบ ารุงรักษาซ่อมแซม และการขยาย
กิจการสถานีสูบน ้า  ค่ากระแสไฟฟ้า 
  (2) รายจ่ายในการบริหารกิจการสถานีสูบน ้า เช่น ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 

  (3) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเทศบาลก าหนด เช่น ค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทน 

  ขอ้ 17 รายไดข้องกิจการสถานีสูบน ้าฝากธนาคารในนามของกิจการสถานีสูบน ้าทั้งจ  านวน
ภายในวนัท่ีมีรายได ้ถา้ฝากในวนัท่ีมีรายไดไ้ม่ทนัใหน้ าฝากในวนัท าการถดัไปและใหเ้ทศบาลมอบหมาย
กรรมการอยา่งนอ้ย 2 คน เป็นผูมี้อ  านาจเบิกจ่ายเงินของกิจการสถานีสูบน ้า 
  ขอ้ 18 ใหเ้ทศบาลก าหนดรูปแบบการท าบญัชีรายไดแ้ละรายจ่ายของกิจการสถานีสูบน ้ าให้
ถูกตอ้งเรียบร้อยและใหป้ระกาศใหส้มาชิกผูใ้ชน้ ้ าทราบอยา่งน ้าปีละ 1 คร้ัง 
  ขอ้ 19  กรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นท่ีเทศบาลจะตอ้งด าเนินการใด ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาการ
บริหารงานหรือเพื่อประโยชน์ในการใหบ้ริการแก่ประชาชน และกรณีนั้นมิไดก้ าหนดไวใ้นเทศบญัญติัน้ี ให้
นายกเทศมนตรีด าเนินการไปก่อนไดแ้ลว้รายงานใหส้ภาเทศบาลทราบ 
 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี               เดือนมกราคม           พ.ศ. 2553 
 

      ลงช่ือ 
                (นายสุริยา  อินจ่าย) 
      นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 

เห็นชอบ 

 

 

 



 

 

บันทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบเทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวด 

เร่ือง การบริหารกิจการสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า พ.ศ. 2552 
(กรณีเทศบาล และกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าร่วมกนับริหารจดัการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการ 
ก าหนดการบริหารกิจการสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ท่ีส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผล 
โดยท่ีพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 60  ใหเ้ทศบาลมีอ านาจตราเทศบญัญติั โดย 

ไม่ขดัหรือแยง้ต่อบทกฎหมาย และเพื่อใหก้ารบริหารกิจการสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
จึงตราเทศบญัญติั ฉบบัน้ี 

 

 

 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดกรวด 

เร่ือง การบริหารกจิการสถานีสูบน า้ด้วยไฟฟ้า 
พ.ศ. 2552 

(กรณเีทศบาลและกลุ่มผู้ใช้น า้ร่วมกนับริหารจัดการ) 
.................................... 

 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 60  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546  เทศบาลต าบลหาดกรวด จึงตราเทศบญัญติัไวโ้ดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลหาดกรวด  และผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์ ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1 เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ “เทศบญัญติัเทศบาลต าบลหาดกรวด  เร่ือง การบริหารกิจการ
สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า พ.ศ.2552”  (กรณีเทศบาลและกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าร่วมกนับริหารจดัการ) 
  ขอ้ 2  เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

  ขอ้ 3  ใหย้กเลิก ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เร่ือง การบริหารกิจการสถานีสูบน ้ า
ดว้ยไฟฟ้า พ.ศ. 2550 
 

หมวด  1 
ข้อความทัว่ไป 

 

  ขอ้ 4  ในเทศบญัญติัน้ี 

  “เทศบาล” หมายถึง เทศบาลต าบลหาดกรวด 

  “สถานีสูบน ้า” หมายความวา่ สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าท่ีเทศบาลไดรั้บการถ่ายโอนจากส่วน
ราชการ และรวมถึงสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าท่ีเทศบาลไดก่้อสร้างข้ึนเองดว้ย 
  “เกษตรกรรม” หมายความวา่ การท านา ท าไร่ ท าสวน ประมง เล้ียงสัตว ์หรือเกษตรกรรม
ประเภทอ่ืน 

  “กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า” หมายความวา่   กลุ่มบุคคลท่ีไดม้ารวมตวัจดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินงานเก่ียวกบัการ
จดัการน ้าและใชน้ ้าจากสถานีสูบน ้าเพื่อการเกษตรกรรม  ทั้งท่ีไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายหรือโดยการรับรอง
จากเทศบาล 
  “สมาชิกผูใ้ชน้ ้ า” หมายความวา่  ผูท่ี้ประกอบอาชีพดา้นการเกษตรกรรมท่ีมีพื้นท่ีท า
การเกษตรอยูใ่นเขตบริการของสถานีสูบน ้าของเทศบาล  และไดส้มคัรเป็นสมาชิกของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าโดยผูน้ั้น
จะมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินส าหรับท าเกษตรกรรมหรือในฐานะผูเ้ช่าก็ได ้



  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน ้าท่ีอยูใ่นเขตของ
เทศบาล 
  “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน ้ าท่ีอยู่
ในเขตของเทศบาล 

  “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน ้าท่ีอยูใ่นเขตของเทศบาล 
  “ขอ้บงัคบั” หมายความวา่ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารกิจการสถานีสูบน ้าซ่ึงออกโดย
เทศบาล 
  ขอ้ 5 ใหน้ายกเทศมนตรี รักษาการตามเทศบญัญติัน้ี โดยมีอ านาจออกขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
บริหารกิจการสถานีสูบน ้าและแต่งตั้งพนกังานเพื่อด าเนินการตามเทศบญัญติัน้ี 

  ขอ้ 6  สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าเป็นทรัพยสิ์นของเทศบาล และมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการบริหารในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
 

หมวด 2 
คณะกรรมการบริหารกจิการสถานีสูบน า้ 

 

  ขอ้ 7  ใหมี้คณะกรรมการบริหารกิจการรสถานีสูบน ้าของสถานีสูบน ้าแต่ละแห่ง มีจ  านวนไม่
นอ้ยกวา่  7  คน  แต่ไม่เกิน  15  คน  ประกอบดว้ยผูแ้ทนเทศบาลไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงและผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า 
ท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีบริการของสถานีสูบน ้านั้น 
  ใหเ้ทศบาลเป็นผูจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งคณะกรรมการในสัดส่วนของผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้
น ้าตามวรรคหน่ึงใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนั นบัแต่เทศบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

  ใหก้รรมการคดัเลือกกนัเองใหมี้ประธานกรรมการหน่ึงคน รองประธานกรรมการหน่ึงคน 
เหรัญญิกหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน 

  ขอ้ 8  คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน ้ามีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการกิจการ
สถานีสูบน ้าตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

  ขอ้ 9  บุคคลท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าใหเ้ป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 

  (1) เป็นสมาชิกของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า 
  (2) มีสัญชาติไทยและมีอายไุม่ต ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 

  (3) มีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูเ่ป็นประจ า และมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในหมู่บา้น  หรือชุมชน
นั้น ๆ ติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยแปดสิบวนั และเป็นสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าของสถานีสูบน ้าท่ีตนจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 
  (4) เป็นบุคคลท่ีประกอบอาชีพสุจริตไม่ประพฤติตนเป็นภยัต่อสังคม 



  ขอ้ 10  บุคคลท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นบุคคลตอ้งหา้มมิใหมี้สิทธิไดรั้บการเลือกตั้งจาก 
สมาชิกผูใ้ชน้ ้ าใหเ้ป็นกรรมการ คือ 

(1) เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 
(2) หูหนวกและเป็นใบซ่ึ้งไม่สามารถอ่านและเขียนหนงัสือได ้
(3) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ 

เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือถือวา่กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ขอ้ 11  กรรมการมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  แต่อาจด ารง 

ต าแหน่งติดต่อกนัได ้เม่ือไดรั้บการเลือกตั้งอีก 
ขอ้ 12  กรรมการท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออกโดยยืน่หนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการ  กรณีท่ียงัไม่มีประธานกรรมการ 

หรือประธานกรรมการขอลาออกใหย้ืน่หนงัสือลาออกต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(4)ไปเสียจากหมู่บา้นหรือชุมชนนั้น 
(5) ปรากฏภายหลงัวา่ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 8 หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 9 
(6) ตอ้งโทษจ าคุกฐานกระท าความผดิในคดีอาญา ยกเวน้การกระท าความผดิในคดีลหุโทษ 

หรือกระท าความผดิโดยประมาท 
  ขอ้ 13  กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนเทศบาล ตามขอ้ 6 นอกจากจะพน้ต าแหน่งตามขอ้ 11  แลว้  
อาจจะพน้จากต าแหน่งตามท่ีนายกเทศมนตรี มีค าสั่งใหพ้น้จากต าแหน่ง 
  ขอ้ 14  กรณีกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้
เทศบาล  จดัใหมี้การเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีต าแหน่งวา่งลงและใหผู้ ้
ซ่ึงไดรั้บเลือกแทนนั้นอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน  เวน้แต่กรณีต าแหน่งท่ีวา่ง
ลงท่ีวาระท่ีเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั  เทศบาลจะไม่จดัใหมี้การเลือกตั้งแทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งก็
ได ้
  ขอ้ 15  ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงจึงจะเป็น
องคป์ระชุม 
  ขอ้ 16  มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก  หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานเป็นผูช้ี้ขาดและ
ใหถื้อวา่เป็นท่ีสุด 
  ขอ้ 17  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ท่ีปรึกษามีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ได ้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 
 



 

หมวด 3 
การบริหารกจิการสถานีสูบน ้า 

 

  ขอ้ 18  การบริหารกิจการสถานีสูบน ้าใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีเทศบาลก าหนด 
  ขอ้บงัคบัตามวรรคหน่ึง  เทศบาลอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการด าเนินการดงัน้ี 
  (1) เง่ือนไขการรับสมคัรสมาชิก 
  (2) สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 
  (3) ก าหนดเวลาการสูบน ้าและพื้นท่ีท่ีจะไดรั้บน ้า 
  (4) อตัราค่าน ้า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บจาก สมาชิก 
  (5) เง่ือนไขเก่ียวกบัการขอใชน้ ้า การยกเลิกการใชน้ ้า 
  (6) หนา้ท่ีของคณะกรรมการผูบ้ริหารกิจการสถานีสูบน ้า 
  (7) หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
  ขอ้ 19  การประชุม สมาชิกผูใ้ชน้ ้ าตอ้งมี สมาชิกเขา้ร่วมประชุมเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน 
สมาชิกผูใ้ชน้ ้ าทั้งหมด จึงจะถือเป็นองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูนน ้า เป็น
ประธานในท่ีประชุม 
  ขอ้ 20  ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชน้ ้าจากสถานสูบน ้า จะตอ้งยืน่ความประสงคข์อใชน้ ้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรต่อคณะกรรมการ 
  ขอ้ 21 ค่าธรรมเนียมการขอใชน้ ้า ค่าปรับ ค่าเช่ือมท่อการใชน้ ้า ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 
  ขอ้ 22  ผูใ้ดท่ีท าใหท้รัพยสิ์นของสถานีสูบน ้าเสียหาย  ผูน้ั้นตอ้งชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่
เทศบาล 
  ขอ้ 23  ผูใ้ดโดยทุจริตเอาน ้าจากสถานีสูบน ้าไปใช ้ หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขตวัเลขใน มาตร
วดัน ้าหรือกระท าการใด ๆ ก็ตามเพื่อเอาน ้าจากสถานีสูบน ้าไปใชใ้หง้ดจ่ายน ้าทนัที  และจะตอ้งชดใช้
ค่าเสียหายใหแ้ก่เทศบาล 
  ขอ้ 24  กรณีท่ีมีการยกเลิกการใชน้ ้า  หรือโอนใหผู้อ่ื้น ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  และไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อนจึงส้ินสุดการเป็นผูใ้ชน้ ้ า มิฉะนั้นจะถือวา่ยงั
เป็นผูใ้ชน้ ้ าอยู ่ และจะตอ้งรับผดิชอบจ่ายค่าน ้าตามท่ีคณะกรรมการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเรียกเก็บ 
 

หมวด 4 
การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

 

  ขอ้ 25  ระยะเวลาในการเก็บค่าน ้า  และระยะเวลาในการคา้งช าระค่าน ้า ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บงัคบั 



  ขอ้ 26  สถานีสูบน ้าอาจมีรายได ้ดงัน้ี 
(1) เงินค่าน ้า 
(2) เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ 
(3) เงินบริจาค 
(4) เงินอุดหนุนจากเทศบาล 
ขอ้ 27  สถานีสูบน ้าอาจมีรายจ่าย ดงัน้ี 
(1) รายจ่ายในการด าเนินการเก่ียวกบัระบบการจ่ายน ้า การบ ารุงรักษาซ่อมแซม และการ 

ขยายกิจการสถานีสูบน ้า และค่ากระแสไฟฟ้า 
(2) รายจ่ายในการบริหารกิจการสถานีสูบน ้า เช่น ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 
(3) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเทศบาลก าหนด เช่น ค่าเบ้ียประชุมหรือ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาสถานีสูบน ้า 
ขอ้ 28  ใหค้ณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายเป็นผูเ้ก็บรักษาเงินของกิจการ 

สถานีสูบน ้าและน ารายไดข้องกิจการสถานีสูบน ้าฝากธนาคารทั้งจ  านวนภายในวนัท่ีมีรายได ้ ถา้ฝากในวนัท่ีมี
รายไดไ้ม่ทนัใหน้ าฝากในวนัท าการถดัไป และใหค้ณะกรรมการมอบหมายกรรมการอยา่งนอ้ย 2 คน  เป็นผูมี้
อ  านาจเบิกจ่ายเงินของกิจการสถานีสูบน ้า  

ขอ้ 29  กรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นท่ีคณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการใด ๆ เพื่อแกไ้ข 
ปัญหาการบริหารงานหรือเพื่อประโยชน์ในการบริการแก่ประชาชน และกรณีนั้นมิไดก้ าหนดไวใ้น  
เทศบญัญติัหรือขอ้บงัคบัน้ีใหค้ณะกรรมการแจง้ขอความเห็นชอบจากนายกเทศบาลก่อนท่ีจะด าเนินการ 
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี              เดือน มกราคม      พ.ศ.  2553 
 

      ลงช่ือ 
              (นายสุริยา  อินจ่าย) 
                นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 
      
                    เห็นชอบ 
ลงช่ือ 
 

 

 

 

 

 


