
 
 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดกรวด 

เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1 
ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  พ.ศ.  2556 

 
 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดกรวด  เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่  หมู่ที่ 1             

ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2556  
ส าหรับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1 ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 
 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดวิธีจัดการระบบบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1       
ที่รับมอบการถ่ายโอนภารกิจมา โดยเทศบาลต าบลหาดกรวดเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งหมด ได้แก่ การวาง
กฎเกณฑ์การใช้น้ า การก าหนดอัตราค่าบริการสูบน้ า และเก็บค่าบริการจากลุ่มเกษตรกร ซ่อมบ ารุงคลองส่งน้ า และ
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบ การส่งเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินค่าใช้น้ า รวมทั้งการช าระค่า
กระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ต้องด าเนินการ
เป็นเทศบัญญัติของท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดกรวด 

เร่ือง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1  
ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ ์

พ.ศ. 2556 และแกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2562 
.............................................................. 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
12) พ.ศ. 2546 เทศบาลต าบลหาดกรวด จึงตราเทศบัญญัติไว้โดยเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด และผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ดังต่อไปนี้ 
 

   ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดกรวด  เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม ่  หมู่ที ่ 1    ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2556” 
  ข้อ 2 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดกรวด เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
พ.ศ. 2552 (กรณีเทศบาลและกลุ่มผู้ใช้น้ าร่วมกันบริหารจัดการ)  ลงวันที่  4  มกราคม  2553 ข้อความใดขัดหรือแย้ง
ข้อความนี้ให้ใช้เทศบัญญัติฉบับนี้แทน 
   ข้อ 3  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลแล้ว 7 วัน 
  

หมวดที่ 1 
ข้อความทั่วไป 

 

  ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “เทศบาล” หมายถึง เทศบาลต าบลหาดกรวด 

  “นายกเทศมนตรี” หมายถึง นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 

  “สถานีสูบน้ า” หมายความว่า สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1  ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถเ์ป็นทรัพย์สินของเทศบาล โดยเทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
  “สมาชิกผู้ใช้น้ า” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ในเขต
บริการของสถานีสูบน้ า และได้สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ าโดยผู้นั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินส าหรับท าเกษตรกรรมหรือ
ในฐานะผู้เช่าก็ได้ 
  “เกษตรกรรม” หมายความว่า การท านา ท าไร่ ท าสวน ปลูกผัก ประมง เลี้ยงสัตว์ หรือเกษตรกรรม
ประเภทอ่ืน 
  “กองส่งเสริมการเกษตร” หมายความว่า กองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลต าบลหาดกรวด 

  “กองช่าง” หมายความว่า กองช่างเทศบาลต าบลหาดกรวด 

  “กองคลัง” หมายความว่า กองคลังเทศบาลต าบลหาดกรวด 
   “พนักงานสูบน้ า”  หมายความว่า ผู้เปิด – ปิด  เครื่องสูบน้ า  ตามแผนการสูบน้ าของเทศบาล  และ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสูบน้ าตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ตรวจสอบบ ารุงรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร  สถานที่  
ทรัพย์สิน  สิ่งก่อสร้าง  ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ของราชการที่อยู่ในเขตของสถานีสูบน้ าทุกชนิด 
 
   “คนเดินน้ า”  หมายความว่า  ผู้เปิด – ปิด ประตูน้ าจากคลองส่งน้ าเข้าสู่ไร่นาของเกษตรกรตาม
แผนการสูบน้ าของเทศบาล  และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งน้ าตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ตรวจสอบบ ารุงรักษาความ
สะอาดคลอง  บริเวณคลอง  สิ่งก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ของราชการทุกชนิด 
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    “กิจการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า”  หมายความว่า  กิจการที่ดูแลการบริหารงานของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน
ทับใหม ่ หมู่ที่  1  ให้กับเกษตรกรในการท าเกษตรกรรม   
  ข้อ 5   ให้นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และมีอ านาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา  และยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 

(1) การออกเทศบัญญัติการบริหารกิจการสูบน้ าด้วยไฟฟ้าตามข้อ 6 ของเทศบัญญัติเทศบาลต าบล     
หาดกรวดอาจขอความเห็นสมาชิกผู้ใช้น้ าด้วยก็ได้ 

(2) การออกเทศบัญญัติหรือแก้ไขเทศบัญญัติ  สามารถกระท าได้  ในวันประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ าวันที่
เทศบาลต าบลหาดกรวดชี้แจงรายรับและรายจ่ายของกิจการสถานีสูบน้ าฤดูนาปี 
   

หมวด 2 

สมาชิก สิทธิและหน้าที่ 
  สมาชิก  
  ข้อ  6สมาชิก คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ในเขตบริการของ
สถานีสูบน้ า ไม่ว่าผู้นั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินส าหรับท าเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก็
ตาม มีสิทธิสมัครสมาชิกผู้ใช้น้ าของสถานีสูบน้ าได้ โดยยื่นใบสมัครสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลต าบลหาดกรวด 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
 

  ข้อ 7 ใบสมัครสมาชิกให้เป็นไปตามภาคผนวก 1 ท้าย เทศบัญญัตินี้ 
  
  ข้อ 8 สมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใช้น้ าเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรี แต่ในกรณีที่ไม่มี
นายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้รักษาการแทนเป็นผู้อนุญาต  
  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  ตาย 

(2)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรีหรือกรณีที่ไม่มีนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ยื่นต่อผู้รักษาการแทน 

(3) ขาดช าระค่าบริการน้ าเกินกว่า  2  ฤดูการเพาะปลูกติดต่อกัน 

(4) สมาชิกผู้ใช้น้ ามีมติ 2 ใน 3 ให้สมาชิกภาพสมาชิกคนใดสิ้นสุดลง 

  
สิทธิ 

   ข้อ 9  สมาชิกผู้ใช้น้ ามีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(1)  ยื่นแบบขอรับบริการน้ าเพ่ือการเกษตรของเทศบาลต าบลหาดกรวด ตามภาคผนวก 2 ท้ายเทศ

บัญญัติ นี้ 
  (2)  ได้รับการจัดสรรน้ า 

  (3)  ได้รับความช่วยเหลือตามสมควรจากกิจการสถานีสูบน้ า หากพืชผลเสียหายเพราะส่งน้ าไม่ทัน ท า
ให้ได้ผลผลิตไม่ถึงร้อยละ25 แต่ต้องแจ้งให้กองส่งเสริมการเกษตรทราบภายใน 15 วัน พร้อมยื่นแบบค าร้องขาดช าระ
ค่าบริการน้ า  ตามภาคผนวก  4  นับแต่ทราบเรื่องดังกล่าว แต่นายกเทศมนตรีมีดุลพินิจที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือก็ได้  

  (4)  ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลในการตั้งกลุ่มอาชีพและโครงการต่างๆ ของเทศบาล 
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   หน้าที ่
  ข้อ  10   สมาชิกผู้ใช้น้ ามีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลหาดกรวด 
  (2)  สมาชิกผู้ใช้น้ ามีหน้าที่ต้องเสียอัตราค่าน้ าและค่าบริการ และค่าธรรมเนียมตามที่เทศบาลเรียกเก็บ
จากสมาชิก 
  (3)  ยินยอมให้ใช้ที่ดินบริเวณที่คลองส่งน้ าผ่านโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ และไม่เรียกร้องขอคืน
ภายหลังด้วย พร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้ใช้ที่ดินดังกล่าว 

  (4)  บ ารุงรักษาและซ่อมแซมคลองดินส่งน้ าให้อยู่ในสภาพที่ดี และให้รวมถึงถางหญ้าตามแนวคันคลอง
ส่งน้ าด้วย 

  (5)  ในฤดูแล้ง สมาชิกผู้ใช้น้ าต้องเริ่มท าการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งพร้อมๆ  กันในแต่ละโครงการ 

  (6) ในฤดูฝน สมาชิกผู้ใช้น้ าจะขอใช้น้ าเป็นการเฉพาะรายหรือกลุ่มย่อยในกรณีที่ฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณ
น้ าฝนไม่เพียงพอหรือสมาชิกผู้ใช้น้ าต้องท าการตกกล้าท านาปีก่อนฤดูกาลก็ได้ 
  (7) สมาชิกผู้ใช้น้ ามีสิทธิในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ า 
  (8) สมาชิกผู้ใช้น้ ามีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือกับเทศบาลต าบลหาดกรวดในการดูแลทรัพย์สินของสถานี
สูบน้ า เมื่อมีการขอร้อง 
  (9) การเข้าร่วมประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ าต้องมีสมาชิกเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกผู้ใช้น้ าทั้งหมด
จึงจะถือเป็นองค์ประชุมและให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 
 

หมวด 3 
อ านาจหน้าที่การบริหารกิจการสถานีสูบน้ า 

   

  ข้อ 11  กิจการสถานีสูบน้ ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการกิจการสถานีสูบน้ าดังนี้ 
(1) วางเทศบัญญัติในการบริหารกิจการสูบน้ า  โดยเทศบัญญัติดังกล่าวจะมีผลบังคับ ก็ต่อเมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากเทศบาลแล้ว 
(2) การจัดชื้อ  จัดจ้าง เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ า คลองส่งน้ า หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ

การสูบน้ าและการจ่ายน้ าให้แก่สมาชิกผู้ใช้น้ า 
(3)  บริหารกิจการสถานีสูบน้ าให้เป็นไปตามเทศบัญญัติให้เกิดความก้าวหน้าและบริการประชาชน

อย่างทั่วถึง 
(4) การพิจารณาเพ่ือรับสมาชิกผู้ใช้น้ าหรืองดจ่ายน้ าให้แก่สมาชิก  โดยค านึงถึงประโยชน์ของกิจการ

สถานีสูบน้ าเป็นหลัก 
(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้เทศบาลทราบและรายงานผลการด าเนินงานให้สมาชิกผู้ใช้น้ า

ทราบตามที่เทศบาลก าหนด 
(6) ก ากับ  ดูแล การท างานของเจ้าหน้าที่ของกิจการสูบน้ า 
(7) จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลในกรณีรายได้ของกิจการสถานีสูบน้ าไม่

เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
(8)  เรียกเก็บเงินค่าน้ า ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเชื่อมต่อการใช้น้ า 

  (9)  แต่งตั้งคนเดินน้ า เพ่ือช่วยเหลือในการจัดสรรน้ าหรือเพ่ือการอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของสถานีสูบน้ า 

  (10)  กันเงินรายรับของสถานีสูบน้ าเป็นเงินทุนส ารองตามความเหมาะสม 

  (11)  พิจารณาเพ่ืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัตินี้ 
(12)  นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าก็ได้ 
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ข้อ 12   นายกเทศมนตรีอาจมอบหมายให้กองส่งเสริมการเกษตรตัดสินใจด าเนินการอย่างใดได้โดยไม่
ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลหรืออาจมอบหมายให้คนเดินน้ าด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการ
บริหารจัดการได้ตามเทศบัญญัตินี้ 

 

ข้อ 13  ในกรณีที่สมาชิกผู้ใช้น้ าได้ขอใช้น้ าด้วยวาจา ห้ามมิให้กองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลต าบล 
หาดกรวดอนุญาต 

  
   

 หมวด 4 
 

เงื่อนไขการขอใช้น้ า การยกเลิกการใช้น้ า 

  
  ข้อ 14 ในการขอรับบริการน้ า สมาชิกผู้ขอใช้น้ าต้องยื่นค าขอรับบริการน้ าตามแบบภาคผนวก 2 ท้าย   
เทศบัญญัตินี้   กับเทศบาลต าบลหาดกรวด ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดโดยใช้แบบสัญญาที่เทศบาลต าบลหาดกรวดของแต่
ละฤดูท านา หรือตามท่ีเทศบาลต าบลหาดกรวดจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 
   ข้อ  15  สมาชิกผู้ใช้น้ าสามารถขอยกเลิกรับบริการดังกล่าวได้  ทั้งนี้ต้องแจ้งให้เทศบาลต าบลหาดกรวด
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบขอยกเลิกรับบริการน้ า  ภาคผนวก 3   ท้าย เทศบัญญัตินี้ และได้รับอนุมัติเสียก่อน
จึงจะได้รับการยกเลิกการใช้น้ า มิฉะนั้นจะถือว่ายังเป็นผู้ใช้น้ าอยู่และต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ าตามที่เทศบาลต าบลหรือผู้
ได้รับมอบหมายเรียกเก็บ 
 

หมวด 5 
อัตราค่าน้ า ค่าบริการ และคา่ธรรมเนียม 

  
  ข้อ 16   อัตราค่าบริการน้ า และค่าธรรมเนียม ให้ใช้อัตรา ดังนี้ 

(1) พ้ืนที่ท าการเกษตรท านาปรัง  อัตราไร่ละ 200 บาท (รวมค่าตัดหญ้า ลอกคลอง) 
(2) พ้ืนที่ท าการเกษตรท านาปี       อัตราไร่ละ 150 บาท (รวมค่าตัดหญ้า  ลอกคลอง) 
(3) พ้ืนที่ท าการเกษตรท าไร่ท าสวน อัตราไร่ละ 100 บาท (รวมค่าตัดหญ้า  ลอกคลอง) 
(4) พ้ืนที่ท าการประมง (ต่อฤดู)   อัตราไร่ละ 100 บาท (รวมค่าตัดหญ้า  ลอกคลอง) 
(5) พ้ืนที่ท าการเกษตรกรณีผันน้ า  โดยใช้เครื่องสูบน้ าสูบต่อจากคลองส่งน้ าหรือพ้ืนที่รับน้ าแล้วแต่กรณี

อีกทอดหนึ่ง ให้คิดครึ่งราคาของอัตราที่ก าหนด นาปีอัตราไร่ละ  75 บาท นาปรังอัตราไร่ละ 100 บาท กรณีสูบน้ าคลอง
จระเข้และคลองดินในฤดูนาปี คิดอัตราไร่ละ 50 บาท  

(6) กรณีพ้ืนที่ท าการเกษตรค านวณไม่ถึง 1ไร่ หรือมีเศษของไร่ ให้คิดอัตราน้ าตามสัดส่วนของพ้ืนที่ 
(7) พ้ืนที่ท าหอม แตงโม หรือพืชอ่ืนๆ อัตราไร่ละ 100 บาท (โดยเก็บจากเจ้าของแปลงให้เช่า) 
(8) กรณีท่ีรัฐบาลไม่ได้ท าการอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ า (เนื่องจากกรณีใดๆ ก็ตาม เกษตรกร

ผู้ใช้น้ าจะท าการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเองในอัตราไร่ละ  560 บาท กรณีผันน้ าจ่ายครึ่งราคาของอัตราที่ก าหนด) 
 

ข้อ  17  ค่าปรับ  กรณีสมาชิกผู้ใช้น้ าละเมิดต่อเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดกรวด เรื่อง การบริหาร
กิจการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2556 และเทศบัญญัติ  เทศบาลต าบลหาดกรวดว่าด้วยการบริหารกิจการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1  พ.ศ. 2556 ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือได้มีท าการสอบสวนว่าได้ละเมิดจริงสมาชิกผู้ใช้น้ าต้อง



 

 
6 

เปรียบเทียบปรับรายละไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้ เทศบาลต าบลหาดกรวด สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษด าเนินคดีแพ่ง 
อาญากับผู้กับผู้กระท าผิดได ้

 

ข้อ 18  อัตราค่าน้ า และค่าธรรมเนียมตามวรรคแรก เทศบาลต าบลหาดกรวด ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมได้เมื่อเห็นว่าอัตราไม่เหมาะสม ทั้งนี้เทศบาลต าบลหาดกรวด จะ
ประกาศให้สมาชิกผู้ใช้น้ าทราบล่วงหน้าทุกครั้งไป 

 
 

ข้อ 19 ให้สมาชิกผู้ขอใช้น้ าจ่ายค่าบริการน้ าดังนี้ 
ฤดูนาปี  ก าหนดช าระค่าบริการน้ าฤดูนาปี  เดือนพฤศจิกายน  -  เดือนมกราคม 
ฤดูนาปรัง  ก าหนดช าระค่าบริการน้ าฤดูนาปรัง  เดือนพฤษภาคม  - เดือนกรกฎาคม 
อัตราค่าปรับกรณี ไม่จ่ายตามก าหนดการรับช าระค่าบริการน้ า จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 2 บาทต่อเดือน 
 
ข้อ 20  สมาชิกที่ขาดช าระค่าบริการน้ า ก่อนฤดูท านาถัดไป ต้องมายื่นค าร้องขาดช าระค่าบริการน้ า 

ตามแบบยื่นค าร้อง ภาคผนวก 3  พร้อมรูปถ่าย เพ่ือชี้แจงเหตุผลในการขาดช าระ เช่นน้ าท่วม โรคและแมลงระบาด และ
ได้รับการจัดสรรน้ าไม่เพียงพอ 

 
ข้อ 21  สมาชิกท่ีขาดช าระค่าบริการน้ า  2 ฤดูกาลผลิตติดต่อกันจะถูกงดการให้บริการน้ า 
 
ข้อ 22 สมาชิกท่ีขาดช าระค่าบริการน้ า 3 ฤดูกาลผลิตติดต่อกัน จะสิ้นสุดจากการเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ าตาม

ข้อ 7  (3)   ถ้าสมาชิกหรือบุคคลใดในครอบครัวจะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ จะต้องเสียค่าบริการน้ าที่ขาดช าระเพ่ิมเป็น 3 
เท่า ของเงินค่าบริการน้ าที่ขาดช าระ 

หมวด 6 

ก าหนดเวลาสูบน้ าและพื้นที่ที่จะได้รับน้ า 

  
  ข้อ 23  ให้มีก าหนดเวลาสูบน้ า ดังนี้ 
  (1)  07.00 น. - 18.00 น. 
  (2)  19.00 น. – 05.00. ของอีกวันหนึ่ง 

   (3)  ฤดูนาปีเริ่มท าการสูบน้ า ตามแผนการใช้น้ าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1 
    (4)  ฤดูนาปรังเริ่มท าการสูบน้ า ตามแผนการใช้น้ าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1 
  
  ทั้งนี้ เว้นแต่ กิจการสูบน้ าก าหนดเป็นอย่างอ่ืนโดยขอความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรี  พิจารณาตาม
ความเหมาะสม 
 

  ข้อ 24  ให้กองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลต าบลหาดกรวดมีหน้าที่จัดสรรพ้ืนที่ที่จะได้รับน้ าตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็นโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นส าคัญ 

   (1)  คลองหลัก 
  (2)  คลองไส้ไก่ 
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      หมวด  7 

การเก็บเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
 

ข้อ  25  ระยะเวลาในการเก็บค่าน้ า และระยะเวลาในการค้างช าระค่าน้ า ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
 
ข้อ  26  กิจการสถานีสูบน้ าอาจมีรายได้ดังนี้ 
(1) เงินค่าน้ า 
(2) เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ 
(3) เงินบริจาค 
(4) เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล 

 
ข้อ  27  กิจการสถานีสูบน้ าอาจมีรายจ่าย  ดังนี้ 
(1) รายจ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ า การบ ารุงรักษาซ่อมแซม และการขยายกิจการ

สถานีสูบน้ า 
(2) รายจ่ายในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ า เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
(3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เทศบาลต าบลก าหนด ฯลฯ 
 
ข้อ  28  รายได้ของกิจการสถานีสูบน้ าฝากธนาคารในนามของกิจการสถานีสูบน้ าทั้งจ านวนภายในวันที่

มีรายได้ ถ้าฝากในวันที่มีรายได้ไม่ทันให้น าฝากในวันท าการถัดไป 
 
ข้อ  29 ให้เทศบาลต าบลก าหนดรูปแบบการท าบัญชีรายได้และรายจ่ายของกิจการสถานีสูบน้ าให้

ถูกต้องเรียบร้อยและประกาศให้สมาชิกทราบปีละ  2 ครั้ง  หลังการเก็บเกี่ยวในฤดูนาปีและฤดูนาปรัง 
 
ข้อ  30  กรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นที่เทศบาลต าบลจะต้องด าเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการ

บริหารงานหรือเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชน และกรณีนั้นมิได้ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้นายกเทศมนตรี
ด าเนินการไปก่อนได้แล้วรายงานให้เทศบาลต าบลทราบ 
 

หมวด 8 

การบ ารุงรักษา และการ่่อมแ่ม  
  ข้อ 31  การบ ารุงรักษาซ่อมแซมและการขยายกิจการสถานีสูบน้ าให้เป็นหน้าที่ของกองช่างในการ  
ส ารวจ  ประมาณการการบ ารุงรักษาซ่อมแซมและการขยายกิจกรรม 

หมวด 9 

เบ็ดเตล็ด 

   ข้อ 32  ในการด าเนินการเก่ียวกับรายได้ของสถานีสูบน้ า ให้ด าเนินการตามเทศบัญญัติต าบลหาดกรวด  
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2556 ข้อ 10 อย่างเคร่งครัด 
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  ข้อ 33 ให้สมาชิกภาพของผู้ใช้น้ าของสถานีสูบน้ าที่มีอยู่ก่อนใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ ด าเนินการยื่นค าขอ
สมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคณะกรรมการครบจ านวน โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
แรกเข้า 
 

  ข้อ 34  บรรดาทรัพย์สิน เงินตรา ที่สถานีสูบน้ ามีอยู่ก่อนวันที่ใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ ให้โอนมาเป็น
ทรัพย์สินของสถานีสูบน้ าตามเทศบัญญัตินี้ 
 

   ข้อ 35 ให้นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวดเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
 

   ประกาศ ณ วันที่            เดือน    มกราคม      พ.ศ.  2563                          
  

      ลงชื่อ.................................................... ............... 
           (นายสมัย   สายบุญส่ง) 
               นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 

          เห็นชอบ 
 
 (ลงชื่อ)………………………………………. 
       (................................................) 
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ภาคผนวก  1 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่  หมู่ที่ 1 เทศบาลต าบลหาดกรวด 

แบบย่ืนสมัครสมาชิกผู้ใช้น้ า 
 

 
 

ชื่อ  นาย   นาง  นางสาว……………………………………….…........................................………………….................................... 
 

หมายเลขบัตรประชาชน..................................................................................................................................................   
 

บ้านเลขท่ี……..….หมู่ที่…..…….ต าบล……….….......….…….อ าเภอ……..............…….……จังหวัด.......................................... 
 มีความประสงค์สมัครสมาชิกผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ า บ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านทับใหม ่ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง     
จังหวัดอุตรดิตถ์ บริหารจัดการโดยเทศบาลต าบลหาดกรวด  มีพ้ืนที่รับบริการน้ าเพ่ือการเกษตรดังนี้ 
 
  1.    ท านาจ านวน.......................ไร่ 
 
  2.    ท าไร่จ านวน....................... ไร่ 
 

3. ท าสวนจ านวน.....................ไร่ 
 
4. ปลูกผักจ านวน.................... ไร่ 

 
5. ประมงจ านวน......................ไร่ 

 
6. อ่ืนๆ......................................จ านวน ..................ไร่ 

 
ลงชื่อ.............................................................................ผู้สมัคร 
    (                                               ) 
 
ลงชื่อ.............................................................................พยาน 
    (                                                ) 
 

ลงชื่อ...........................................................................ผู้พิจารณา 
    (                                              ) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
10 

ภาคผนวก 2 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1 เทศบาลต าบลหาดกรวด 

แบบขอรับบริการน้ าเพื่อการเกษตร 
**************************************************** 

 
ข้าพเจ้า         นาย            นาง           นางสาว………………………….....................................…………………………….   
อายุ….............…ปี   อยู่บ้านเลขที่……........….หมู่ที่….....….ต าบล……………................…….อ าเภอ……………..............………... 
จังหวัด…………….................…..รหัสทะเบียนเกษตรกร                                                                                  
บัตรประจ าตัวประชาชน                                                                                   มีความประสงค์รับบริการ
น้ า เพื่อใช้ในการเกษตร จากเทศบาลต าบลหาดกรวดในฤดูการผลิต (         นาปี          นาปรัง )โดยข้าพเจ้ายินยอมที่
จะปฏิบัติตามข้อบังคับที่เทศบาลต าบลกรวดก าหนดภายในรายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้าพเจ้ายินดีรับบริการน้ าเพ่ือการเกษตรในพื้นที่ดังนี้ 
 พ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ที่ หมู่ที่……..................บ้าน…………..........................…………………..รับบรกิารน้ า   
จากสถานีสูบน้ าด้วยฟ้าบ้านทับใหม่ จ านวน………...............…..ไร่……...........……งาน……….....................……..ตารางวา    
คิดเป็นจ านวนเงิน………......................………….บาท 
(………………………..............................................................…………………….)            
(นาปีไร่ละ  150.-บาท  นาปรังไร่ละ200.- บาท) 

1.2พื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่ หมู่ที่……..............บ้าน……………………................………..รับบริการน้ า   
จากสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ จ านวน……................……..ไร่……..............……งาน…………..................…..ตารางวา      
คิดเป็นจ านวนเงิน…………..........……….บาท (…………………….....................................................................…………………….)              
 (นาปีไร่ละ  150.-บาท  นาปรังไร่ละ200.- บาท) 

1.3พ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ที่ หมู่ที่……..............บ้าน……………………................………..รับบริการน้ า   
จากสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ จ านวน……................……..ไร่……..............……งาน…………..................…..ตารางวา      
คิดเป็นจ านวนเงิน…………..........……….บาท (…………………….....................................................................…………………….)              
 (นาปีไร่ละ  150.-บาท  นาปรังไร่ละ200.- บาท) 

1.4พ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ที่ หมู่ที่……..............บ้าน……………………................………..รับบริการน้ า   
จากสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม ่จ านวน……................……..ไร่……..............……งาน…………..................…..ตารางวา      
คิดเป็นจ านวนเงิน…………..........……….บาท (…………………….....................................................................…………………….)              
 (นาปีไร่ละ  150.-บาท  นาปรังไร่ละ200.- บาท) 
     2.ข้าพเจ้ายินยอมช าระค่าบริการน้ าหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยเร็ว ตามพ้ืนที่ และจ านวนเงินที่ระบุไว้ในข้อ 1. 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น……...........…………(บาท) 
(…………..........................................................................…………………….) 
              3.ข้าพเจ้ายินดีทีจ่ะปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดกรวดก าหนดขึ้นเรื่องการบริหารจัดการน้ า 
              4.หากเกิดภัยธรรมชาติจนท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ถ้าข้าพเจ้าไม่แจ้งความเสียหายดังกล่าวให้
เทศบาลต าบลหาดกรวดทราบ ถือว่าข้าพเจ้าไม่ต้องรับการลดหย่อนค่าน้ าจากเทศบาลต าบลหาดกรวด 
                          ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตและเม่ือเทศบาล
ต าบลหาดกรวดได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายเพื่อลดหย่อนค่าบริการน้ าแล้ว มติหรือค าวินิจฉัยของ
กิจการสถานีสูบน้ า  ออกมาเป็นอย่างไร ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับปฏิบัติตามมติหรือข้อวินิจฉัยโดยทันที และจะไม่ยกมาเป็น
ข้อต่อสู้ใดๆทั้งสิ้น 
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              5.หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ โดยเฉพาะการไม่ช าระค่าบริการน้ าข้าพเจ้ายินดีให้
เทศบาลต าบลหาดกรวด ด าเนินการตามระเบียบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดกรวด ที่ก าหนดขึ้นและจะไม่ขอรับบริการ
น้ าในฤดูการผลิตต่อๆไป 
              6.ข้าเจ้าขอรับรองว่าถ้อยค าใดๆในแบบแจ้งขอรับบริการน้ า นี้ ข้าพเจ้าอ่านจนเข้าใจดีแล้ว และยินดีปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขทุอย่าง หากปรากฏว่าภายหลังข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและ
ยินยอมให้ด าเนินคดีตามกฎหมายทุกประการ 
 
                                                   ลงชื่อ                                                      เกษตรกรผู้แจ้ง 
                                                           (....................................................................) 
                                                      
                                                   ลงชื่อ                                                      จนท. ผู้รับแจ้ง 
                                                           (....................................................................) 
 
                                                   ลงชื่อ                                                       พยาน 
                                                           (....................................................................) 
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แผนที่แสดงพื้นที่รับบริการน้ าแนบท้ายแบบขอรับบริการน้ าเพื่อการเกษตร 

  นาย                นาง              นางสาว……………...…........………………………………………………………..…….. 
อยู่บ้านเลขท่ี…….........….หมู่ที่…........ ต าบล…..….........…..อ าเภอ…….......…………จังหวัด………..…......……………………... 
แปลงที่ 1 
 

 
 
 
 

 

แปลงที่ 2 
 
 
 
 
 
 

แปลงที่ 3 
 
 
 
 
 
 

แปลงที่ 4 
 
 
 
 
 ญหาที่พบ 
 
 

ปัญหาที่พบ 
....................................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
....................................................................................................................................................................... ........................ 
……………………………………………………………………………………………………………………….....................................................… 
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ภาคผนวก 3 
แบบย่ืนขอยกเลิกรับบริการน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1 

เทศบาลต าบลหาดกรวด 
 

ข้าพเจ้า            นาย            นาง           นางสาว  ............................................... ................................................ 
 

หมายเลขบัตรประชาชน  
 

อยู่บ้านเลขท่ี…....…….หมู่ที่…….....….ต าบล….......……………….อ าเภอ…...........………...จังหวัด......................................... 
 

มีความประสงค์ขอยกเลิกรับบริการน้ า 
 เนื่องจาก:………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................
.................................................................………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
                                                    ลงชื่อ                                                 เกษตรกรผู้แจ้ง 
                                                                  (.................................................................) 
                                                      
                                                    ลงชื่อ                                                  จนท. ผู้รับแจ้ง 
                                                                  (.................................................................) 
 
                                                           ลงชื่อ                                                   พยาน 
                                                                  (..................................................................) 
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ภาคผนวก 4 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่  หมู่ที่ 1 เทศบาลต าบลหาดกรวด 

แบบย่ืนค าร้องขาดช าระค่าบริการน้ า 
 
 
 

ข้าพเจ้า            นาย            นาง           นางสาว  ................................................................................................... 
 

หมายเลขบัตรประชาชน  
 

อยู่บ้านเลขท่ี……….......หมู่ที่……......….ต าบล…......……….....อ าเภอ……….....……………...จังหวัด.......................................... 
 

มีความประสงค์ยื่นแบบค าร้องขาดช าระค่าบริการน้ า 
เนื่องจาก:................................................................................................................................ ...............................................
............................................................................................................................. ..................................................................
................................................................................................................................................... ............................................
....................................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. .................................................................. 
 
 
 
  
                                               ลงชื่อ                                                      เกษตรกรผู้แจ้ง 
                                                                  (..............................................................) 
                                                      
                                               ลงชื่อ                                                     จนท. ผูร้ับแจ้ง 
                                                                  (.............................................................) 
 
                                                           ลงชื่อ                                                   พยาน 
                                                                  (.....................................................................) 
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ภาคผนวก 5 

สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่  หมู่ที่ 1 (เทศบาลต าบลหาดกรวด) 
แบบย่ืนค าร้องขอลดค่าบริการน้ า 

 
ข้าพเจ้า            นาย            นาง           นางสาว  .................................................................................................... 
 

หมายเลขบัตรประชาชน                                                                   
 

อยู่บ้านเลขท่ี……….......หมู่ที่……......….ต าบล…......………….....อ าเภอ……….....……………...จังหวัด.......................................... 
 

มีความประสงค์ยื่นแบบค าร้องขอลดค่าบริการน้ า  จ านวน..................................ไร่    ลดเหลือ....................................ไร่ 
เนื่องจาก:................................................................................ ...............................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
................................................................................................................................................................ ...............................
.................................................................................................... ..................................................................................... ...... 
  

                                                ลงชื่อ                                                      เกษตรกรผู้แจ้ง 
                                                                  (................................................................) 
                                                      

                                                ลงชื่อ                                                      จนท. ผู้รับแจ้ง 
                                                                  (................................................................) 
 

                                                      ลงชื่อ                                                       พยาน 
                                                                  (................................................................) 
 
 

ความเห็น.....…………………………………………………………………………………………………………............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
         

( นางสาวพรรณพิไล  สาดค า ) 
ปลัดเทศบาลต าบลหาดกรวด 

 
 
 

            อนุมัติ                 ไมอ่นุมัติ เพราะ………………………...................................... 

 
(นายสมัย   สายบุญส่ง) 

นายกเทศมนตรีต าบลหาดกรวด 


