
 

ประกาศเทศบาลต าบลสองแคว 
เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสองแคว  

เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๒ 
______________________________   

  ด้วยโครงการชลประทานเชียงใหม่ ส านักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการ
ส่งมอบภารกิจของกรมชลประทานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ า
บ้านสองแคว ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นภารกิจที่กรมชลประทานก่อสร้างแล้ว
เสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่เทศบาลต าบลสองแคว ตามระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ข้อ ๘ เพ่ือให้เทศบาล
ต าบลสองแควเป็นผู้รับมอบโครงการดังกล่าวไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นต่อไปตั้งแต่ วันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ และเทศบาลต าบลสองแควไม่มีเทศบัญญัติเพ่ือใช้ในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าที่
ได้รับการถ่ายโอนดังกล่าว เพ่ือให้การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าของเทศบาลต าบลสองแควเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับความต้องการของสมาชิกผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่ให้บริการ
ของสถานีสูบน้ า รวมทั้งเกิดประโยชน์และสร้างความเป็นธรรมกับสมาชิกผู้ใช้น้ าในเขตเทศบาลต าบลสองแคว
อย่างสูงสุด จึงเป็นการสมควรมีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสองแคว เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลสองแคว ในการ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสองแคว เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก าหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็น และวัน เวลา สถานที่ ดังนี้ 
  ๑. ทางไปรษณีย์  

    ที่อยู่ : ส านักงานเทศบาลต าบลสองแคว เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๘ ต าบลสองแคว อ าเภอ 
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

๒. ทางโทรศัพท์ หรือ ทางโทรสาร 
    โทรศัพท์ : ๐๕๓-๑๐๖๕๖๐ 
    โทรสาร : ๐๕๓ ๑๐๖๕๖๐ ต่อ ๑๘ 

/๓. ด้วยตนเอง… 
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๓. ด้วยตนเอง  
    ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลสองแคว ในวันและเวลาราชการ 
๔. ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของเทศบาลต าบลสองแคว 
    เว็บไซต์ : http://www.songkwae.go.th 
    เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/songkwaesubdistrictmunicipality 
๕. จัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ในพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลสองแคว ให้มารับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดสองแคว หมู่ที่ ๔ ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือน าความเห็นมาสรุปผลและพิจารณาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมก่อนประกาศใช้บังคับ 

ประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นตามข้อ ๑. ถึง ข้อ ๔. ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และตรวจสอบร่างเทศบัญญัตินี้ หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ส านัก
ปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลสองแคว ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดปรากฎตามร่างเทศบัญญัติ
แนบท้ายประกาศนี ้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  นางลัดดา  ไชยชนะ 
 

                                                               (นางลัดดา  ไชยชนะ) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลสองแคว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ในการเสนอ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสองแคว 

เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

_____________________________ 

หลักการ 

เพ่ือให้มีเทศบัญญัติต ำบลสองแคว เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ. ๒๕๖๒   

ใช้บังคับในกำรบริหำรกิจกำรของสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำในเขตเทศบำลต ำบลสองแคว 

เหตุผล 

เนื่องจำก โครงกำรชลประทำนเชียงใหม่ ส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ได้

ด ำเนินกำรส่งมอบภำรกิจของกรมชลประทำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมแผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั นตอน

กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำ พร้อมระบบส่งน  ำ

บ้ำนสองแคว ต ำบลสองแคว อ ำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นภำรกิจที่กรมชลประทำนก่อสร้ำงแล้ว

เสร็จปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่เทศบำลต ำบลสองแคว ตำมระเบียบกรมชลประทำน ว่ำด้วยกำรถ่ำยโอน

ภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๓ ข้อ ๘ เพ่ือให้เทศบำล

ต ำบลสองแควเป็นผู้รับมอบโครงกำรดังกล่ำวไปบริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นต่อไปตั งแต่ วันที่ ๒๘ 

มีนำคม ๒๕๖๒ และเทศบำลต ำบลสองแควไม่มีเทศบัญญัติเพ่ือใช้ในกำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำที่

ได้รับกำรถ่ำยโอนดังกล่ำว เพ่ือให้กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำของเทศบำลต ำบลสองแควเป็นไป

ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และมีควำมเหมำะสมกับควำมต้องกำรของสมำชิกผู้ใช้น  ำในพื นที่ให้บริกำร

ของสถำนีสูบน  ำ รวมทั งเกิดประโยชน์และสร้ำงควำมเป็นธรรมกับสมำชิกผู้ใช้น  ำในเขตเทศบำลต ำบลสองแคว

อย่ำงสูงสุด จึงเป็นกำรสมควรตรำเทศบัญญัตนิี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ร่าง) 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสองแคว 

เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

_____________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ เทศบาลต าบลสองแควออกเทศบัญญัติไว้โดย

ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลสองแคว และ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสองแคว เรื่อง การบริหารกิจการ

สถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาล

ต าบลสองแควแล้วเจ็ดวัน 

หมวดที่ ๑ 

ข้อความทั่วไป 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 

“เทศบาล” หมายถึง เทศบาลต าบลสองแคว 

“นายกเทศมนตรี” หมายถึง นายกเทศมนตรีต าบลสองแคว 

“สถานีสูบน้ า” หมายความว่า สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าที่เทศบาลได้รับการถ่ายโอนจากส่วน

ราชการ และรวมถึงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าทีเ่ทศบาลได้ก่อสร้างขึ้นเองด้วย 

“เกษตรกรรม” หมายความว่า การท านา ท าไร่ ท าสวน ประมง เลี้ยงสัตว์ หรือเกษตรกรรม

ประเภทอ่ืน 

“กลุ่มผู้ใช้น้ า” หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่ได้มารวมตัวจัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการ

จัดการน้ าและใช้น้ าจากสถานีสูบน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม ทั้งที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายหรือโดยการรับรอง

จากเทศบาล 

“สมาชิกผู้ ใช้น้ า” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่ มีพ้ืนที่ท า

การเกษตรอยู่ในเขตบริการของสถานีสูบน้ าของเทศบาล และได้สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ าโดยผู้นั้นจะมี

กรรมสิทธิ์ในที่ดินส าหรับท าเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าก็ได้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าที่อยู่ในเขตของ

เทศบาล 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าที่อยู่ใน

เขตของเทศบาล 
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“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าที่อยู่ในเขตของเทศบาล 

“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารกิจการสถานีสูบน้ า 

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ โดยมีอ านาจออกข้อบังคับ เกี่ยวกับการ

บริหารสถานีสูบน้ าและแต่งตั้งพนักงานเพ่ือด าเนินการตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๕ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของเทศบาลและมอบหมายให้คณะกรรมการ

ด าเนินการบริหารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน  า 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ าของสถานีสูบน้ าแต่ละแห่ง มีจ านวนไม่น้อยกว่า 

๗ คน แต่ไม่เกิน ๒๑ คน ประกอบด้วยผู้แทนเทศบาลไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ าที่คัดเลือกกันเอง

จากสมาชิกผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่บริการของสถานีสูบน้ านั้น 

ให้สมาชิกผู้ใช้น้ าคัดเลือกคณะกรรมการในสัดส่วนของผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าตามวรรค

หนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ และแจ้งให้เทศบาลทราบ 

ให้กรรมการคัดเลือกกันเองให้มีประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคน 

เหรัญญิกหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน 

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของคณะกรรมการ 

ข้อ ๗ คณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการกิจการสถานี

สูบน้ า ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

ข้อ ๘ บุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกผู้ใช้น้ าให้เป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ า 

(๒) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 

(๓) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจ า และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านหรือชุมชน  

นั้น ๆ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ าของกิจการสถานีสูบน้ าที่ตนจะ

ด ารง ต าแหน่งกรรมการ 

(๔) เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม 

ข้อ ๙ บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจาก

สมาชิกผู้ใช้น้ าให้เป็นกรรมการ คือ 

(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

(๒) หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 

(๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 
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(๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

ข้อ ๑๐ กรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง แต่อาจด ารง

ต าแหน่งติดต่อกันได้เมื่อได้รับการคัดเลือกอีก 

ข้อ ๑๑ กรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากสมาชิกผู้ใช้น้ าพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ กรณีที่ยังไม่มีประธานกรรมการหรือ 

ประธานกรรมการขอลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(๔) ไปเสียจากหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น 

(๕) ปรากฎภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ 

(๖) ต้องโทษจ าคุกฐานกระท าความผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระท าผิดในคดีลหุโทษหรือ

กระท าความผิดโดยประมาท 

ข้อ ๑๒ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนเทศบาลตามข้อ ๖ นอกจากจะพ้นต าแหน่ง ตามข้อ ๑๑ แล้ว 

อาจจะพ้นจากต าแหน่งตามทีน่ายกเทศมนตรีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

ข้อ ๑๓ กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ าว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้

สมาชิกผู้ใช้น้ าคัดเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงและแจ้งให้

เทศบาลทราบ และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่

กรณีต าแหน่งที่ว่างลงที่วาระที่เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน สมาชิกผู้ใช้น้ าจะไม่คัดเลือกแทนต าแหน่ง

กรรมการที่ว่างก็ได ้

ข้อ ๑๔ ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็น

องค์ประชุม 

ข้อ ๑๕ มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาดและให้

ถือว่าเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมี 

สิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ได ้แต่ไมมี่สิทธิออกเสียงลงมติ 

หมวด ๓ 

การบริหารกิจการสถานีสูบน  า 

ข้อ ๑๗ การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีเทศบาลก าหนด  

ข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง เทศบาลอาจมอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก 
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(๒) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

(๓) ก าหนดเวลาการสูบน้ าและพ้ืนที่ที่จะไดร้ับน้ า 

(๔) อัตราค่าน้ า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากสมาชิก 

(๕) เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใช้น้ า การยกเลิกการใช้น้ า 

(๖) หน้าที่ของคณะกรรมการผู้บริหารกิจการสถานีสูบน้ า 

(๗) หน้าที่อื่น ๆ 

ข้อ ๑๘ การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ าต้องมีสมาชิกเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก

ผู้ใช้น้ าทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ า เป็นประธานในที่

ประชุม 

ข้อ ๑๙ ผู้ที่ประสงค์จะใช้น้ าจากสถานีสูบน้ า จะต้องยื่นความประสงค์ขอใช้น้ าเป็นลายลักษณ์

อักษรต่อคณะกรรมการ 

ข้อ ๒๐ ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ า ค่าปรับ ค่าเชื่อมต่อการใช้น้ า ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  

ข้อ ๒๑ ผู้ใดที่ท าให้ทรัพย์สินของสถานีสูบน้ าเสียหาย ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาล 

ข้อ ๒๒ ผู้ใดโดยทุจริตเอาน้ าจากสถานีสูบน้ าไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัด

น้ า หรือกระท าการใด ๆ ก็ตามเพ่ือเอาน้ าจากสถานีสูบน้ าไปใช้ให้งดจ่ายน้ าทันที และจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย

ให้แก่ เทศบาล 

ข้อ ๒๓ กรณีที่มีการยกเลิกการใช้น้ า หรือโอนให้ผู้อ่ืน ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็น

ลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อนจึงสิ้นสุดการเป็นผู้ใช้น้ า มิฉะนั้นจะถือว่ายังเป็น

ผู้ใชน้้ าอยู่ และจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ าตามทีค่ณะกรรมการหรอืผู้ได้รับมอบหมายเรียกเก็บ 

หมวด ๔ 

การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

ข้อ ๒๔ ระยะเวลาในการเก็บค่าน้ า และระยะเวลาในการค้างช าระค่าน้ า ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับ  

ข้อ ๒๕ สถานีสูบน้ าอาจมีรายได ้ดังนี้ 

(๑) เงินค่าน้ า 

(๒) เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ 

(๓) เงินบริจาค 

(๔) เงินอุดหนุนจากเทศบาล  

ข้อ ๒๖ สถานีสูบน้ าอาจมีรายจ่าย ดังนี้ 

(๑) รายจ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ า การบ ารุงรักษาซ่อมแซม และการ 

ขยายกิจการสถานสีูบน้ า 
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(๒) รายจ่ายในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ า เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

(๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีเทศบาลก าหนด เช่น ค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บริหารกิจการและบ ารุงรักษาสถานีสูบน้ า 

ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาเงินของกิจการ

สถานีสูบน้ า และน ารายได้ของกิจการสถานีสูบน้ าฝากธนาคารทั้งจ านวนภายในวันที่มีรายได้ ถ้าฝากในวันที่มี

รายได้ไม่ทันให้น าฝากในวันท าการถัดไป และให้คณะกรรมการมอบหมายกรรมการอย่างน้อย ๒ คน เป็นผู้มี

อ านาจเบิกจ่ายเงินของกิจการสถานีสูบน้ า 

ข้อ ๒๘ กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่คณะกรรมการจะต้องด าเนินการใด ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา 

การบริหารงานหรือเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชน และกรณีนั้นมิได้ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติหรือ 

ข้อบังคับนี้ให้คณะกรรมการแจ้งขอความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีก่อนที่จะด าเนินการ 

 

ประกาศ ณ วันที่  เดือน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ลงชื่อ      

     (    ) 

      นายกเทศมนตรีต าบลสองแคว  

                  เห็นชอบ 

ลงชื่อ      

     (    ) 
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