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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสบู น้ําดวยไฟฟา
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แ กไ ขเพิ่ ม เติม องคการบริห ารสว นตํา บลนาตาขวัญ โดยความเห็น ชอบของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญและนายอําเภอเมืองระยอง จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ เรื่อง การบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญรักษาการตามขอบัญญัตินี้ โดยมีอํานาจ
ออกขอบัง คับ เกี่ยวกับ กรรมการบริห ารสถานีสูบ น้ําดว ยไฟฟา และแตงตั้งพนักงานเพื่อดําเนิน การ
ตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
ขอความทัว่ ไป
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“องคการบริหารสวนตําบล” หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ
“สถานีสูบน้ํา ” หมายความวา สถานีสูบน้ําดว ยไฟฟาที่องคการบริหารสว นตําบล
ไดรั บ การถ ายโอนจากสว นราชการ และรวมถึ ง สถานีสู บ น้ํ าดว ยไฟฟา ที่องคก ารบริห ารส ว นตํ าบล
ไดกอสรางขึ้นเอง
“เกษตรกรรม” หมายความว า การทํ า นา ทํ า ไร ทํ า สวน ประมง เลี้ ย งสั ต ว
หรือเกษตรกรรมประเภทอื่น
“กลุมผู ใชน้ํา ” หมายความว า กลุม บุ คคลที่ ไ ดม ารวมตัว จัด ตั้ง ขึ้ น เพื่อ ดําเนิ น งาน
เกี่ยวกับการจัดการน้ําและใชน้ําจากสถานีสูบน้ําเพื่อการเกษตรกรรม ทั้งที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมาย
หรือโดยการรับรองจากองคการบริหารสวนตําบล
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“สมาชิก ผูใ ชน้ํ า ” หมายความวา ผูที่ ป ระกอบอาชี พด านการเกษตรกรรมที่ มีพื้ น
ที่ทําการเกษตรอยูในเขตบริการของสถานีสูบน้ําขององคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ และไดสมัครเปนสมาชิก
ของกลุมผูใชน้ําโดยผูนั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสําหรับเกษตรกรรมหรือในฐานะผูเชาก็ได
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ําที่อยูในเขต
ขององคการบริหารสวนตําบล
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา
ที่อยูในเขตขององคการบริหารสวนตําบล
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริห ารกิจการสถานีสูบ น้ําที่อยูในเขตของ
องคการบริหารสวนตําบล
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับเกี่ยวกับกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา
ซึ่งออกโดยองคการบริหารสวนตําบล
ขอ ๕ สถานี สู บ น้ํ า ด ว ยไฟฟ า เป น ทรั พ ย สิ น ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาตาขวั ญ
และมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการบริหารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
หมวด ๒
คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้าํ
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ําของสถานีสูบน้ําแตละแหง มีจํานวนไมนอยกวา ๗ คน
แตไมเกิน ๑๕ คน ผูแทนกลุมผูใชน้ําที่ไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําในพื้นที่บริการของสถานีสูบน้ํานั้น
ใหองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญเปนผูจัดใหมีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับตั้งแตขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
ใหกรรมการคัด เลือกกันเองใหมีป ระธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่ง คน
เหรัญญิกหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน ใหประธานกรรมการเปนผูแทนของคณะกรรมการ
ขอ ๗ คณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ํามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการกิจการสถานีสูบน้ํา
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ขอ ๘ บุคคลที่จะไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําใหเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปนสมาชิกของกลุมผูใชน้ํา
(๒) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
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(๓) มีภูมิลํ าเนาหรือ ถิ่น ที่อ ยูเปน ประจํา และมี ชื่ออยูในทะเบีย นบา นในหมูบา น
หรือชุมชนนั้น ๆ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน และเปนสมาชิกผูใชน้ําของกิจการ
สถานีสูบน้ําที่ตนจะดํารงตําแหนงกรรมการ
(๔) เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม
ขอ ๙ บุค คลที่มี ลัก ษณะดั ง ต อไปนี้ เป น บุ คคลต องหา มมิ ให มีสิ ทธิ ไ ด รั บ การเลือ กตั้ ง จาก
สมาชิกผูใชน้ําใหเปนกรรมการ คือ
(๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) หูหนวก และเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได
(๓) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๔) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการ
ขอ ๑๐ กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับตั้งแตวันเลือกตั้ง แตอาจดํารงตําแหนง
ติดตอกันไดเมื่อไดรับการเลือกตั้งอีก
ขอ ๑๑ กรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ําพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ กรณีที่ยังไมมีประธานกรรมการ
หรือประธานกรรมการขอลาออกใหยื่นหนังสือลาออกตอผูบริหารทองถิ่น
(๔) ไปเสียจากหมูบานหรือชุมชนนั้น
(๕) ปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติตามขอ ๘ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๙
(๖) ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา ยกเวนกระทําความผิดในคดีลหุโทษ
หรือกระทําความผิดโดยประมาท
ขอ ๑๒ กรรมการซึ่งเปนผูแทนองคการบริหารสวนตําบลตามขอ ๖ นอกจากจะพนตําแหนง
ตามขอ ๑๑ แลว อาจจะพนจากตําแหนงตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญมีคําสั่ง
ใหพนจากตําแหนง
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ขอ ๑๓ กรณีกรรมการที่เปนผูแทนกลุมผูใชน้ําวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให
องคการบริหารสวนตําบล จัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่
ตําแหนงวางลง และใหผูซึ่งไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
เวนแตกรณีตําแหนงที่วางลงที่วาระที่เหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน องคการบริหารสวนตําบลจะไมจัด
ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงกรรมการที่วางก็ได
ขอ ๑๔ ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม
ขอ ๑๕ มติที่ป ระชุม ใหถือเสียงขางมาก หากคะแนนเสียงเทากัน ใหป ระธานเปน ผูชี้ข าด
และใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๖ ในกรณี ที่ มี ก ารแต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ ที่ ป รึ ก ษามี สิ ท ธิ เ ข า ร ว มประชุ ม
และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ
หมวด ๓
การบริหารกิจการสถานีสบู น้ํา
ขอ ๑๗ การบริห ารกิจการสถานีสูบน้ําใหเปนไปตามขอบังคับที่องคการบริห ารสวนตําบล
กําหนดขอบังคับตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลอาจมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
(๑) เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก
(๒) สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
(๓) กําหนดเวลาการสูบน้ําและพื้นที่ที่จะไดรับน้ํา
(๔) อัตราคาน้ํา คาบริการ และคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากสมาชิก
(๕) เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใชน้ํา การยกเลิกการใชน้ํา
(๖) หนาที่ของคณะกรรมการผูบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา
(๗) หนาที่อื่น ๆ
ขอ ๑๘ การประชุ ม สมาชิ ก ผู ใ ช น้ํ า ต อ งมี ส มาชิ ก เข า ประชุ ม เกิ น กว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
สมาชิกผูใชน้ําทั้ งหมด จึงจะถือเปนองคประชุมและใหประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา
เปนประธานในที่ประชุม
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ขอ ๑๙ ผูที่ประสงคจะใชน้ําจากสถานีสูบน้ําจะตองยื่นความประสงคขอใชน้ําเปนลายลักษณอักษร
ตอคณะกรรมการ
ขอ ๒๐ คาธรรมเนียมการขอใชน้ํา คาปรับ คาเชื่อมตอการใชน้ําใหเปนไปตามขอบังคับ
ขอ ๒๑ ผู ใ ดที่ ทํ า ให ท รั พ ย สิ น ของสถานี สู บ น้ํ า เสี ย หาย ผู นั้ น ต อ งชดใช ค า เสี ย หายให แ ก
องคการบริหารสวนตําบล
ขอ ๒๒ ผูใดโดยทุจริตเอาน้ําจากสถานีสูบน้ําไปใช หรือเปลี่ยนแปลงแกไขตัวเลขในมาตรวัดน้ํา
หรือกระทําการใด ๆ ก็ตามเพื่อเอาน้ําจากสถานีสูบน้ําไปใชใหงดจายน้ําทันที และจะตองชดใชคาเสียหาย
ใหแกองคการบริหารสวนตําบล
ขอ ๒๓ กรณีที่มีการยกเลิกการใชน้ํา หรื อโอนใหผูอื่ น ตองแจ งใหคณะกรรมการทราบ
เปนลายลักษณอักษร และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียกอนจึงจะสิ้นสุดการเปนผูใชน้ํา มิฉะนั้น
จะถือวายังเปนผูใชน้ําอยู และตองรับผิดชอบจายคาน้ําตามที่คณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายเรียกเก็บ
หมวด ๔
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน
ขอ ๒๔ ระยะเวลาในการเก็บคาน้ํา และระยะเวลาในการคางชําระคาน้ําใหเปนไปตามขอบังคับ
ขอ ๒๕ สถานีสูบน้ําอาจมีรายได ดังนี้
(๑) เงินคาน้ํา
(๒) เงินคาธรรมเนียม เงินคาปรับ
(๓) เงินบริจาค
(๔) เงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตําบล
ขอ ๒๖ สถานีสูบน้ําอาจมีรายจาย ดังนี้
(๑) รายจา ยการดํ าเนิน การเกี่ย วกับ ระบบการจายน้ํ า การบํารุง รักษาซ อมแซม
และการขยายกิจการสถานีสูบน้ํา
(๒) รายจายในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา เชน คาจางเจาหนาที่ คาวัสดุ อุปกรณ
(๓) คาใชจายอื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด เชน คาเบี้ยประชุม
หรือคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอ ๒๗ ใหคณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายเปนผูเก็ บรักษาเงิน ของกิจการ
สถานีสูบน้ําฝากธนาคารทั้งจํานวนภายในวันที่มีรายได ถาฝากในวันที่มีรายไดไมทันใหนําไปวันทําการถัดไป
และใหคณะกรรมการมอบหมายกรรมการอยางนอย ๒ คน เปนผูมีอํานาจเบิกจายเงินของกิจการสถานีสูบน้ํา
ขอ ๒๘ กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนที่คณะกรรมการจะตองดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขปญหา
การบริหารงานหรือเพื่อประโยชนในการใหบริการแกประชาชน และกรณีนั้นมิไดกําหนดไวในขอบัญญัติ
หรือขอบังคับนี้ใหคณะกรรมการแจงขอความเห็นชอบจากนายกองคการบริหารสวนตําบลกอนที่จะดําเนินการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลํายอง ธรรมยิ่ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ

