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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองฮาง
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองฮาง ว่าด้วยการบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองฮาง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองฮางและนายอําเภอม่วงสามสิบ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองฮาง เรื่อง การบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองฮาง ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองฮางเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“องค์การบริหารส่วนตําบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองฮาง
“นายกองค์การบริหารส่วนตําบล” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองฮาง
“สถานีสูบน้ํา” หมายถึง สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๗ และบ้านเหล่าบาก
หมู่ที่ ๘ ตําบลหนองฮาง อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
“พนักงานสูบน้ํา” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่เปิด-ปิดน้ําจากสถานีสูบน้ํา
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“พนักงานจัดเก็บ” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่จัดเก็บ รับชําระ รวมทั้งเร่งรัด
ให้มีการชําระอัตราค่าน้ําและค่าบริการ ตามข้อบัญญัตินี้
“อัตราค่ าน้ํ าและค่ าบริ การ” หมายถึ ง ค่ าใช้ จ่ ายของผู้ใช้ น้ํ าต้ องชํ าระให้แก่ องค์ การบริ หาร
ส่วนตําบล
“ค่าธรรมเนียมแรกเข้า” หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระเมื่อเริ่มสมัครเข้าเป็นสมาชิก
“ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ” หมายถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย มต้ อ งจ่ า ยเมื่ อ คณะกรรมการเรี ย กเก็ บ เป็ น
รายปี ๆ ละหนึ่งครั้ง
“สมาชิกผู้ใช้น้ํา” หมายถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ทําการเกษตรอยู่ใน
เขตบริการของสถานีสูบน้ํา และได้สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ําโดยผู้นั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสําหรับ
ทําเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าก็ได้
“กลุ่มผู้ใช้น้ํา” หมายถึง กลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกผู้ใช้น้ําของบ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๗ และ
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกผู้ใช้น้ําของบ้านเหล่าบาก หมู่ที่ ๘ ตําบลหนองฮาง อําเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ําสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๗ และสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าบาก หมู่ที่ ๘ ตําบลหนองฮาง อําเภอ
ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ําสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๗
และสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าบาก หมู่ที่ ๘ ตําบลหนองฮาง อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
หมวด ๒
คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ําของสถานีสูบน้ําแต่ละแห่ง มีจํานวนไม่น้อยกว่า
๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน โดยเลือกจากสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ําในพื้นที่บริการของสถานีสูบน้ํานั้น
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้จัดให้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการตามวรรคหนึ่ง
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
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ให้กรรมการเลือกกันเองให้มีประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคน และ
เลขานุ ก ารหนึ่ ง คน เพื่ อ เสนอนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลแต่ ง ตั้ ง และให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลหรือพนักงานจ้างเป็นเหรัญญิกของกลุ่มผู้ใช้น้ํา และให้คณะกรรมการ
กลุ่มแต่งตั้งผู้ช่วยเหรัญญิกหนึ่งคนจากสมาชิกผู้ใช้
ข้อ ๖ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ําต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ํา
(๒) เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม
ข้อ ๗ บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมีสิทธิได้รับคัดเลือก
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้
(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ข้อ ๘ กรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือก แต่อาจดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันได้เมื่อได้รับการเลือกตั้งอีก
ข้อ ๙ สมาชิกภาพของคณะกรรมการสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ กรณีที่ยังไม่มีประธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการขอลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(๔) มิได้อยู่ประจําในหมู่บ้านเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๙๐ วัน
(๕) ปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗
(๖) ต้องโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระทําผิดในคดีลหุโทษหรือ
กระทําความผิดโดยประมาท
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ข้อ ๑๐ กรณีกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่ง
ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีตําแหน่งที่ว่างลง
ที่วาระที่เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน องค์การบริหารส่วนตําบลจะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่ง
กรรมการที่ว่างก็ได้
ข้อ ๑๑ ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็น
องค์ประชุม
ข้อ ๑๒ มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาดและให้ถือว่า
เป็นที่สุด
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิลงมติ
หมวด ๓
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ํา
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเพื่อรับสมัครสมาชิกผู้ใช้น้ําและพิจารณาคําขอใช้น้ํา
(๒) จัดสรรน้ําตามคําขอ
(๓) เรียกเก็บเงินค่าน้ํา ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเชื่อมต่อการใช้น้ํา
(๔) แต่งตั้งพนักงานจัดเก็บค่าน้ํา ค่าบริการต่าง ๆ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลกําหนด
(๕) กันเงินรายรับของสถานีสูบน้ําเป็นเงินทุนสํารองตามความเหมาะสม
(๖) พิจารณาเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัตินี้
(๗) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้หรือที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการตัดสินใจดําเนินการอย่างใดได้
โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการได้
ตามข้อบังคับนี้
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ข้อ ๑๖ ในกรณีที่สมาชิกผู้ใช้น้ําได้ขอใช้น้ําด้วยวาจา ห้ามมิให้คณะกรรมการอนุญาต
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการผู้ใดที่เข้าประชุม ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินตามที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกําหนด
ห้ามประชุมเกินกว่า ๒ ครั้ง ในรอบฤดูกาลประกอบเกษตรกรรม เว้นแต่กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง
ถ้ามิได้มติที่ประชุมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบเกษตรกรรมของประชาชน
หมวด ๔
เงื่อนไขในการรับสมาชิก
ข้อ ๑๘ ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ที่ทําการเกษตรอยู่ในเขตบริการของสถานี
สูบน้ําไม่ว่าผู้นั้นจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสําหรับทําเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าหรือผู้ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของก็ตาม มีสิทธิสมัครสมาชิกผู้ใช้น้ําของสถานีสูบน้ําได้ โดยยื่นใบสมัครสมาชิกต่อประธานกรรมการ
พร้อมชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ข้อ ๑๙ ใบสมัครสมาชิกให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๒๐ สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก ผู้ ใ ช้น้ํ า เริ่ ม ตั้ง แต่ เ มื่ อ ได้ รั บ อนุญ าตจากประธานกรรมการ
แต่ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้รักษาการแทนเป็นผู้อนุญาต
สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการหรือกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ยื่นต่อผู้รักษาการแทน
(๓) ขาดชําระค่าธรรมเนียมรายปี
(๔) สมาชิกผู้ใช้น้ํามีมติ ๒ ใน ๓ ให้สมาชิกภาพสมาชิกคนใดสิ้นสุดลง
หมวด ๕
คุณสมบัติ สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกผู้ใช้น้ํา
ข้อ ๒๑ คุณสมบัติสมาชิกผู้ใช้น้ํา
(๑) เป็นผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ทําการเกษตรอยู่ในเขตบริการของสถานีสูบน้ํา
(๒) มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
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ข้อ ๒๒ สิทธิของผู้ใช้น้ํา
(๑) ยื่นคําขอใช้น้ํา
(๒) ได้รับการจัดสรรน้ําตามลําดับการยื่นคําขอ
(๓) ขอเปิดจุดรับน้ําผ่านประตูระบายน้ํา (หัวหมู) ใหม่หรือเพิ่มเติม เมื่อได้รับอนุญาตจาก
องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ขอจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง และซ่อมแซมปรับปรุงคลองส่งน้ําให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม
(๔) ได้รับความช่วยเหลือตามสมควรจากคณะกรรมการ หากพืชผลเสียหายเพราะส่งน้ําไม่ทัน
ทําให้ได้ผลผลิต ไม่ถึงร้อยละ ๒๕ แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน ๗ วันนับแต่ทราบเรื่อง
ดังกล่าว แต่คณะกรรมการอาจมีดุลพินิจที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือ
ข้อ ๒๓ หน้าที่ของสมาชิกผู้ใช้น้ํา
(๑) แจ้งพื้นที่เป้าหมายและเพาะปลูก
(๒) รับทราบระบบรอบการจ่ายน้ํา
(๓) ชําระค่าน้ําและค่าบริการต่าง ๆ ตามอัตรานี้
(๓.๑) น้ําที่จ่ายผ่านประตูระบายน้ํา (หัวหมู) ในอัตราชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท
(๓.๒) น้ําที่จ่ายผ่านระบบสูบน้ํา (ไม่ใช่หัวหมู) ในอัตราชั่วโมงละ ๖๐ บาท
(๓.๓) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ในอัตรา ๕๐ บาทต่อราย
(๓.๔) ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ ๓๐ บาท ต่อราย
(๔) ยินยอมให้ใช้ที่ดินบริเวณคลองส่งน้ําผ่านโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ และไม่เรียกร้องขอคืน
ภายหลังด้วย พร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้ใช้ที่ดินดังกล่าว
(๕) ยินยอมให้น้ําไหลผ่านที่ดินของตัวเองเพื่อให้สมาชิกผู้ใช้น้ํารายถัดจากคลองส่งน้ําได้รับน้ํา
อย่างยุติธรรมเหมาะสมตามระยะทางและขนาดพื้นที่ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศ
(๖) เปิด - ปิด ประตูจ่ายน้ํา (หัวหมู) จ่ายน้ําเข้านา
(๗) แจ้งความเสียหายแก่คณะกรรมการกลุ่ม
(๘) บํารุงรักษาและซ่อมแซมคลองดินส่งน้ําให้อยู่ในสภาพที่ดี และให้รวมถึงถางหญ้าตามแนว
คันคลองส่งน้ํา
(๙) ในฤดูแล้งสมาชิกผู้ใช้น้ําต้องเริ่มทําการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งพร้อม ๆ กันในแต่ละโครงการ
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(๑๐) ในฤดูฝนสมาชิกผู้ใช้น้ําจะขอใช้น้ําเป็นการเฉพาะรายหรือกลุ่มย่อยในกรณีที่ฝนทิ้งช่วง
หรือปริมาณน้ําฝนไม่เพียงพอ หรือสมาชิกผู้ใช้น้ําต้องทําการหว่านทํานาปีก่อนฤดูกาลก็ได้
(๑๑) สมาชิกหรือเกษตรกรผู้ใช้น้ําทุกคนยินยอมให้คณะกรรมการจัดลําดับรอบเวรการใช้น้ํา
ดังนี้
(๑๑.๑) สมาชิกหรือเกษตรกรผู้ใช้น้ําที่อยู่ปลายคลองส่งน้ํารับน้ําเป็นอันดับแรก
(๑๑.๒) สมาชิกหรือเกษตรกรผู้ใช้น้ําที่อยู่กลางคลองส่งน้ํารับน้ําเป็นอันดับสอง
(๑๑.๓) สมาชิกหรือเกษตรกรผู้ใช้น้ําที่อยู่ต้นคลองส่งน้ํารับน้ําเป็นอันดับที่สาม
ข้อ ๒๔ รอบการใช้น้ําตามข้อ ๒๓ (๑๑) อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าไม่
เหมาะสม โดยให้มีมติเห็นชอบ ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการ
หมวด ๖
รายได้และรายจ่าย
ข้อ ๒๕ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีรายได้จากอัตราค่าน้ําและค่าบริการ ที่เรียกเก็บจากสมาชิก
ผู้ใช้น้ํา ตามข้อ ๒๓ (๓) ดังนี้
(๑) น้ําที่จ่ายผ่านประตูระบายน้ํา (หัวหมู) ให้คิดอัตราชั่วโมงละ ๘๕ บาท
(๒) น้ําที่จ่ายผ่านระบบสูบน้ํา (ไม่ใช่หัวหมู) ให้คิดอัตราชั่วโมงละ ๔๕ บาท
(๓) ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหักรายได้ตาม (๑) และ (๒) เป็นเงินรับฝากเพื่อจ่ายเป็นค่า
กระแสไฟฟ้าจากการสมทบของกลุ่มผู้ใช้น้ํา ตามจํานวนหน่วยที่ใช้ในการสูบน้ําในอัตราหน่วยละ ๐.๖๐ บาท
ที่เหลือนั้นให้ถือเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ ๒๖ องค์การบริหารส่วนตําบล อาจมีรายจ่าย ดังนี้
(๑) ค่ากระแสไฟฟ้าจากการดําเนินงานของสถานีสูบน้ําที่การไฟฟ้าเรียกเก็บ
(๒) ค่าตอบแทนของพนักงานสูบน้ํา
(๓) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ําหรือคลองส่งน้ําส่วนที่เกินขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้น้ํา
ข้อ ๒๗ ให้กลุ่มผู้ใช้น้ํามีรายได้จากอัตราค่าน้ํา ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ที่เก็บจากสมาชิก
ผู้ใช้น้ํา ตามข้อ ๒๓ (๓) ดังนี้
(๑) ค่าน้ําและค่าบริการที่เรียกเก็บในอัตราชั่วโมงละ ๑๕ บาท
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ค่าธรรมเนียมแรกเข้าในอัตราละ ๕๐ บาทต่อราย
ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ ๓๐ บาทต่อราย
ค่าปรับต่าง ๆ ตามข้อบัญญัตินี้
๒๘ กลุ่มผู้ใช้น้ําอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ค่าจ้างพนักงานจัดเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาคลองส่งน้ําตามความสามารถของกลุ่ม
ค่าใช้จ่ายตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล
หมวด ๗
เงื่อนไขการขอใช้น้ํา การยกเลิกการใช้น้ํา การกําหนดเวลาสูบน้ํา

ข้อ ๒๙ ในการขอใช้น้ํา ให้ยื่นขอใช้น้ําตามแนบท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๓๐ ให้พนักงานจัดเก็บ จัดเก็บค่าน้ําก่อนวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป โดยห้ามสมาชิก
ผู้ใช้น้ําค้างชําระเกิน ๒ คราว ๆ ละไม่เกิน ๑๕ วัน หากเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดคณะกรรมการ
กลุ่มอาจพิจารณางดจ่ายน้ําหรือให้พ้นจากการเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ํา
ข้อ ๓๑ ให้กําหนดเวลาสูบน้ํา ดังนี้
(๑) ๐๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.
(๒) ๒๑.๐๐ น. - ๐๕.๐๐ น.
(๓) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัย
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๓๒ ผู้ ใ ดลั ก ลอบรั บ น้ํ า ก่ อ นกํ า หนดโดยมิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ จากคณะกรรมการ
จะต้องถูกปรับเป็นเงินครั้งละไม่ต่ํากว่า ๕๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ถ้ายังฝ่าฝืนคณะกรรมการ
อาจขอมติที่ ประชุ มใหญ่ งดจ่ายน้ํ าให้แ ก่ส มาชิกหรื อเกษตรกรผู้ ใช้ น้ํา ผู้นั้ น และพิจ ารณาให้ อ อกจาก
การเป็นสมาชิก โดยสมาชิกผู้นั้นจะมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคณะกรรมการของกลุ่มไม่ได้
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ข้อ ๓๓ ผู้ใดปิดกั้นทางน้ําเป็นเหตุให้น้ําไหลไม่สะดวกปรับเป็นเงินไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อหนึ่งครั้ง
และจะต้องรื้อถอนสิ่งปิดกั้นออก ถ้าไม่รื้อถอนจะถูกปรับครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/วัน จนกว่าจะรื้อถอน
ข้อ ๓๔ ผู้ ใ ดปิ ด กั้ น ทางน้ํ า ไหลไม่ ย อมให้ น้ํ า ไหลผ่ า นที่ ดิ น ของตนเองเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ผู้ ใ ช้ น้ํ า
รายถัดไปได้รับน้ําอย่างยุติธรรมตามข้อ ๒๓ (๕) อาจถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ํา โดยมติ
ที่ประชุมผู้ใช้น้ําไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓
ข้อ ๓๕ ผู้ใดขุดหรือทําลายคันคลอง คูส่งน้ํา อาคารแบ่งน้ํา อาคารบังคับน้ํา หรืออาคารใด ๆ
ก็ตามในระบบส่งน้ําจะต้องถูกกปรับครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และต้องซ่อมแซมให้ดีดังเดิม ถ้ายังฝ่าฝืน
ให้กลุ่มผู้ใช้น้ําทําการซ่อมแซมโดยคิดค่าเสียหายจากผู้ฝ่าฝืนวันละ ๑๕๐ บาท/คน จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๓๖ เมื่ อ คณะกรรมการฯ นั ด หมายให้ ส มาชิ ก หรื อ เกษตรกรผู้ รั บ น้ํ า มาช่ ว ยกั น พั ฒ นา
ซ่อมแซม หรือปรับปรุงอ่างเก็บน้ํา ฝายทดน้ํา ระบบส่งน้ํา อาคารต่าง ๆ สมาชิกหรือเกษตรกรผู้ใช้น้ํา
จะต้องมาตามที่นัดหมาย ผู้ใดขาดมาไม่ตรงเวลา หรือมีความจําเป็นแล้วแต่กรณี จะต้องถูกปรับจํานวน
๑๕๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และการส่งผู้อื่นมาทํางานแทนจะต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการฯ
เห็นควรว่าทํางานแทนได้
ข้อ ๓๗ ถ้าผู้ฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่ง เป็นกรรมการฯ จะต้องถูกปรับเป็น ๒ เท่า
ข้อ ๓๘ ผู้ใดพบเห็น สมาชิกหรือเกษตรกรผู้รับน้ํา ฝ่าฝืนข้อบัญญัติแล้ว นําความมาแจ้ง
ต่อคณะกรรมการฯ เมื่อคณะกรรมการฯ สืบสวนแล้ว ปรากฏว่าเป็นจริงตามข้อกล่าวหา จะได้รับ
ค่าปรับจํานวนครึ่งหนึ่งของค่าปรับทั้งหมด ส่วนที่เหลือนําเข้าเป็นรายได้ของกลุ่ม
ข้อ ๓๙ ให้เหรัญญิกดําเนินการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายและชี้แจงให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลกับสมาชิกผู้ใช้น้ําทราบภายในสิ้นปีของทุกปี
ข้อ ๔๐ ให้สมาชิกภาพของผู้ใช้น้ําขอสถานีสูบน้ําที่มีอยู่ก่อนใช้ข้อ บังคับฉบับนี้ดําเนินการ
ยื่นคําขอสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ําภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีคณะกรรมการครบจํานวน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สมศักดิ์ โสตแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองฮาง

