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หลักการและเหตุผล 
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หลักการ 
  โดยที่เป็นการสมควรจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน  า
ด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2563  เพ่ือให้การบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

เหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน  า  ได้แก่  สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  าบ้านพรม  หมู่ที่  4  เมื อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ในการ
บริหารงานของสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  า  จ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพื นที่ต าบลบ้านเป้า  จึงจ าเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติขึ น 

  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า  พ.ศ. 2563  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบให้ใช้ข้อบังคับเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 

พ.ศ.  2563 
____________ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถุงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้าและนายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จึงตราข้อบัญญัติขึ นไว้ ดังต่อไปนี  
 ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้า เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบ
น  าด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563 
 ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับนับตั งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเป้าแล้ว 7 วัน 
 ข้อ  3  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี และมีอ านาจตีความ 
วินิจฉัยปัญหา และยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี  
 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี  
 “องค์การบริหารส่วนต าบล”  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  
 “นายกองค์การบริหารส่วนต าบล”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
 “สถานีสูบน  า”  หมายความว่า  สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าต าบลบ้านเป้า 
 “สมาชิกผู้ใช้น  า”  หมายความว่า  ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพื นที่ท าการเกษตรอยู่ ในเขต
บริการของสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าต าบล บ้านเป้า และได้สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น  า โดยผู้นั นจะมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินส าหรับท าเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าก็ได้ 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าต าบลบ้านเป้า 
 “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าต าบลบ้านเป้า 
 “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าต าบลบ้านเป้า 

หมวด  2 
เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก 

 ข้อ  5  ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่มีพื นที่ท าการเกษตรอยู่ในเขตบริการของสถานีสูบน  าไม่ว่าผู้นั น
จะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินส าหรับท าเกษตรกรรมหรือฐานะผู้เช่าหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก็ตาม มีสิทธิสมัครสมาชิก
ผู้ใช้น  าของสถานสูบน  าได้ โดยยื่นใบสมัครสมาชิกต่อประธานกรรมการพร้อมช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
 ข้อ  6  ใบสมัครสมาชิกให้เป็นไปตามภาคผนวก  ก  ท้ายข้อบัญญัตินี  
 ข้อ  7  สมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใช้น  าเริ่มตั งแต่เม่ือได้รับอนุญาตจากจากประธานกรรมการ แต่ในกรณีที่ไม่มี
ประธานกรรมการหรือมแีต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้รักษาการแทนเป็นผู้อนุญาต 

 

  



หน้า  2 
 

สมาชิกภาพของสมาชิกสิ นสุดในกรณี ดังต่อไปนี  
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการหรือกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ยื่นต่อผู้รักษาการแทน 
(3) ขาดช าระค่าธรรมเนียมรายปีเกินกว่า  2  ปี ติดต่อกัน 
(4) สมาชิกผู้ใช้น  ามีมติ  2  ใน  3  ให้สมาชิกภาพสมาชิกคนใดสิ นสุดลง 

 

หมวด  3 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 ข้อ  8  สมาชิกผู้ใช้น  ามีสิทธิ ดังต่อไปนี  
(1)  ยื่นค าขอใช้น  า 
(2)  ได้รับการจัดสรรน  าตามล าดับการยื่นค าขอ 
(3)  ได้รับการช่วยเหลือตามสมควรจากคณะกรรมการ หากพืชผลเสียหายเพราะส่งน  าไม่ทันท าให้ได้ผลผลิต 

ไม่ถึงร้อยละ 25 แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน 7 วัน นับแต่ทราบเรื่องดังกล่าว แต่   
คณะกรรมการมีดุลยพินิจที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือก็ได้  

ข้อ  9  สมาชิกผู้ใช้น  ามีหน้าที่ ดังต่อไปนี  
(1) ช าระค่าไฟฟ้าเท่าท่ีต้องการใช้ในการสูบน  าเข้าพื นที่ของตน 
(2) ยินยอมให้ใช้ที่ดินบริเวณท่ีท่อส่งน  าผ่านโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ และไม่เรียกร้องขอคืนภายหลังด้วย  

พร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้ใช้ที่ดินดังกล่าว 
(3) บ ารุงรักษาและซ่อมแซมท่อส่งน  าให้อยู่ในสภาพที่ดี และให้รวมถึงถางหญ้าตามแนวคันคลองส่งน  าด้วย 
(4) ในฤดูแล้ง สมาชิกผู้ใช้น  าต้องเริ่มท าการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งพร้อมๆกัน ในแต่ละโครงการ 
(5) ในฤดูฝน สมาชิกผู้ใช้น  าจะขอใช้น  าเป็นการเฉพาะรายหรือกลุ่มย่อยในกรณีท่ีฝนทิ งช่วงหรือปริมาณน  าฝน 

ไม่เพียงพอหรือสมาชิกผู้ใช้น  าต้องท าการตกกล้าท านาปีก่อนฤดูกาลก็ได้ 
 

 
หมวด  4 

การบริหารจัดการ 

 ข้อ  10  ให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า  โดยเลือกตั งจากสมาชิกผู้ใช้น  าและให้มี
จ านวนกรรมการตามที่สมาชิกผู้ใช้น  าส่วนใหญ่ก าหนด  ทั งนี  ต้องไม่น้อยกว่า 7 คน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
เป็นผู้ด าเนินการให้มีการเลือกตั งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และให้กรรมการคัดเลือกกันเอง  โดยให้มี
ประธาน 1 คน  รองประธาน 1 คน  เหรัญญิก 1 คน  และเลขานุการ 1 คน  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทน            
ของคณะกรรมการ 
 

 
 
 
 
 



 
หน้า  3 

หมวด  5 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 ข้อ  11  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี  
(1)  พิจารณาเพ่ือรับสมัครสมาชิกผู้ใช้น  าและพิจารณาค าขอใช้น  า 
(2)  จัดสรรน  าตามค าขอ 
(3)  เรียกเก็บเงินค่าน  า ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเชื่อมต่อการใช้น  า 
(4)  แต่งตั งนายเหมือง นายฝาย เพ่ือช่วยเหลือในการจัดสรรน  าหรือเพ่ือการอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 

 สถานีสูบน  า 
(5)  กันเงินรายรับของสถานีสูบน  าเป็นเงินทุนส ารองตามความเหมาะสม 
(6)  พิจารณาเพ่ืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัตินี  
(7)  หน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี หรือที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

ข้อ  12  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการตัดสินใจด าเนินการอย่างใดได้ โดยไม่ต้องผ่าน 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการหรืออาจมอบให้นายเหมือง นายฝาย ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในการบริหารจัดการได้ตามข้อบัญญัตินี  

 ข้อ  13  ในกรณีที่สมาชิกผู้ใช้น  าได้ขอใช้น  าด้วยวาจา  ห้ามมิให้คณะกรรมการอนุญาต 

ข้อ  14  คณะกรรมการผู้ใดที่เข้าประชุม อาจให้ได้รับค่าเบี ยประชุมเป็นเงินครั งละ  100  บาท  ห้ามมิให้                            
      ประชุมเกินกว่า 2 ครั ง ในรอบฤดูกาลประกอบเกษตรกรรม  เว้นแต่กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง ถ้ามิได้มติที่      
      ประชุมอาจ    ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อการประกอบเกษตรกรรมของประชาชน 

 ข้อ  15  ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี ได้รับค่าตอบแทน  ดังนี  
(1)  ประธานกรรมการอาจให้ได้รับค่าตอบแทน  500 บาทต่อเดือน เฉพาะในช่วงที่มีการขอใช้น  า  ทั งนี          

                 ไม่เกิน  10 เดอืนต่อหนึ่งปี 
(2)  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เก็บเงินค่าน  า ให้ได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 5 ของอัตราค่าน  า บรรดาค่าตอบแทน  

อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกผู้ใช้น  า  โดยค านึงถึงความหนักเบาของ    
ภาระหน้าที่ และฐานะทางการเงินและการคลังของสถานีสูบน  า 

 
 

หมวด  6 
ก าหนดเวลาสูบน  าและพื นที่ที่จะได้รับน  า 

 ข้อ  16  ให้มีก าหนดเวลาสูบน  า ดังนี  
(1)  07.00 น. – 17.30 น. 
(2)  21.00 น. – 05.00 น. ของอีกวันหนึ่ง 
ทั งนี  เว้นแต่คณะกรรมการก าหนดเป็นอย่างอ่ืนโดยขอความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน 

 ข้อ  17  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดสรรพื นที่ที่จะได้รับน  าตามความเหมาะสมและความจ าเป็นโดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นส าคัญ 
 

 



หน้า  4 
หมวด  7 

อัตราค่าน  า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม 
 ข้อ  18  อัตราค่าน  า  หมายความถึง  ค่ากระแสไฟฟ้าที่สมาขิกผู้ใช้น  าแต่ละคนต้อง เสียไปในแต่ละคราว  
ของการใช้น  า 
 อัตราค่าน  าตามข้อ 9 (4) , (5)  ให้สมาชิกผู้ใช้น  าช าระเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในอัตราหน่วยละ 60 สตางค์ 
ตามจ านวนหน่วยที่ปรากฏในมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 กรณีบุคคลที่มิใช่สมาชิกผู้ใช้น  าเป็นผู้ขอใช้น  า ให้ช าระค่าน  าเต็มตามอัตราค่ากระแสไฟฟ้าตามจ านวนหน่วย     
ที่ปรากฏในมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 ข้อ  19  ค่าบริการ  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้น  าต้องช าระให้แก่สถานีสูบน  าซึ่งเรียกเก็บเพ่ิมขึ นในอัตราร้อยละ 
20 ของอัตราค่าน  า และหมายความถึง บรรดาค่าใช้จ่ายที่ที่ประชุมสมาชิกผู้ใช้น  าเสียงส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบ 

 ข้อ  20  ค่าธรรมเนียม  หมายถึง  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี 
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ช าระเพียงครั งเดียวคือ เมื่อเริ่มเข้าสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้น  าในอัตรา 50 บาทต่อหนึ่งราย 
 ค่าธรรมเนียมรายปี ให้ช าระภายในสิ นปีต่อคณะกรรมการในอัตราไม่เกิน 100 บาท (ตามที่คณะกรรมการก าหนด)
ต่อสมาชิกผู้ใช้น  าหนึ่งราย แม้จะมิได้ประกอบเกษตรกรรมในปีนั นก็ตาม 

 ข้อ  21  คณะกรรมการอาจเรียกค่าปรับเป็นเงินไม่เกิน 1,000 บาท  จากผู้ที่ทุจริตเอาน  าจากสถานีสูบน  าไปใช้
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน  า หรือกระท าการใดๆ เพ่ือเอาน  าจากสถานีสูบน  าไปใช้ ถ้าผู้ใดไม่มาท างานส่วนรวม
อันเกี่ยวกับกิจการสถานีสูบน  า ต้องถูกปรับตามที่ประชุมสมาชิกผู้ใช้น  าเสียงส่วนใหญ่มีมติเห็นชอบ 

 ข้อ  22  กรณีท่ีจ าเป็นต้องมีค่าเชื่อมต่อการใช้น  า ให้สมาชิกผู้ขอใช้น  าที่ขอเชื่อมต่อเป็นผู้เสีย 

 ข้อ  23  เงินค่าเบี ยประชุมและเงินค่าตอบแทนตามข้อ 15 และ 16  ให้จัดสรรจากค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ
ค่าปรับตามข้อบัญญัตินี เท่านั น 

 หากเงินที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่งไม่พอจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการครบตามจ านวน             
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 14 และข้อ 15 ให้คณะกรรมการพิจารณาลดจ านวนเงินลงเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าเบี ยประชุม
ตามส่วนเท่าที่ม ี

 
หมวด  8 

เงื่อนไขการขอใช้น  า การยกเลิกการใช้น  า 
 ข้อ  24  ในการขอใช้น  า ให้ยื่นค าขอใช้น  าตามแบบภาคผนวก  ข  ท้ายข้อบัญญัตินี  

 ข้อ  25  เมื่อสมาชิกผู้ใช้น  าผู้ใดทุจริตเอาน  าจากสถานีสูบน  าไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน  า หรือ
กระท าการใดๆ เพ่ือเอาน  าจากสถานีสูบน  าไปใช้ ให้คณะกรรมการงดจ่ายน  าทันที  แล้วด าเนินการพิจารณาเพ่ือมีมติยกเลิก
การใช้น  า 

 ข้อ  26  ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บค่าน  าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  โดยห้ามมิให้ผู้ใช้น  าค้างช าระค่าน  าเกินกว่า 2 คราว ๆ ละไม่เกิน 30 วัน 
 

 
 
 
 



หน้า  5 

หมวด  9 
การบ ารุงรักษา และการซ่อมแซม 

 ข้อ  27  การบ ารุงรักษาสถานีสูบน  าตามปกติ ให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ใช้น  าและคณะกรรมการ 

 กรณีซ่อมแซมสถานีสูบน  าต้องใช้งบประมาณไม่เกิน 2,000 บาท  หรือตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล       
บ้านเป้า  ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของสถานีสูบน  า  เว้นแต่รายรับของสถานีสูบน  าไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการขอรับ         
การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

 กรณีซ่อมแซมสถานีสูบน  าต้องใช้งบประมาณเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคสอง ให้คณะกรรมการขอรับการสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
 

หมวด  10 
เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ  28  ให้เหรัญญิกด าเนินการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายและชี แจงให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า      
กับสมาชิกผู้ใช้น  าทราบภายในสิ นปีของทุกปี โดยอาจให้ได้รับค่าตอบแทน 1,000 บาทต่อปี 

 ข้อ  29  ในการด าเนินการเกี่ยวกับรายได้ของสถานีสูบน  า  ให้ด าเนินการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเป้า เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า  พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด 

 ข้อ  30  ให้สมาชิกภาพของผู้ใช้น  าของสถานีสูบน  าที่มีอยู่ก่อนใช้ข้อบัญญัตินี  ด าเนินการยื่นค าขอสมาชิกเป็น
สมาชิกผู้ใช้น  าภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่มีคณะกรรมการครบจ านวน  โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

 ข้อ  31  บรรดาทรัพย์สิน เงินตรา ที่สถานีสูบน  ามีอยู่ก่อนวันที่ใช้ข้อบัญญัตินี   ให้โอนมาเป็นทรัพย์สินของ
สถานีสูบน  าตามข้อบัญญัตินี  

 

     ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

             
                        (ลงชื่อ)      วชัรินทร์   พงศ์ธีระดุลย์ 

                     (นายวัชรินทร์  พงศ์ธีระดุลย์) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
 
 
เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ)        ณัฐวฒุิ  ถุนนอก 
 (นายณัฐวุฒ ิ ถุนนอก) 
          นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

เขียนที่.............................................................................. 

ใบสมัครสมาชิกกลุม่ผู้ใช้น ้า 

ชื่อโครงการ................................................................ 

ต าบล..........................................................อ าเภอ..........................................................จังหวัด.................................................... 
 

วันที่....................เดือน...........................................พ.ศ. ......................... 

เรียน ประธานกรรมการบริหารสถานสีูบน  าด้วยไฟฟ้า 

 ข้าพเจ้า......................................................................................................อายุ........................ป ี      เพศ   ชาย □   หญิง □ 
อาชีพ.........................................................................................................อยู่บ้านเลขที่.....................................หมู่ที่...................................
ต าบล..............................................................อ าเภอ.....................................................................จังหวัด..................................................... 

 ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น  า  โครงการ..........................................................................................................................
ลุ่มน  า.................................................................................หมู่ที่.....................................ต าบล.......................................................................
อ าเภอ.............................................................................................จังหวัด...................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..............................................................................ผู้สมัคร 
                                    (..........................................................................) 

ผู้เห็นชอบ 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)......................................................................กรรมการ 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)......................................................................กรรมการ 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ   (ลงชื่อ)......................................................................กรรมการ 

 
 (ลงชื่อ)........................................................................ผู้อนุญาต 

       ประธานกรรมการ 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ข 

ค้าขออนุญาตใช้น ้าจากสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 
 

         รับเลขที่......................................................... 
         วันที่............................................................... 

เรื่อง ขออนุญาตใช้น  าจากสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 

เรียน ประธานกรรมการบริหารสถานสีูบน  าด้วยไฟฟ้า 

        เขียนที่........................................................................... 

        วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.................. 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่.................................หมู่ที่.....................ต าบล......................................................อ าเภอ.........................................................
จังหวัด..............................................อาชีพ..........................................มีความประสงค์ขอรับอนุญาตใช้น  าจากสถานีสูบน  าดว้ยไฟฟ้า
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า  เพ่ือท าการใช้น  าในภาคการเกษตรและการ
อุปโภค – บริโภค 

 โดยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................เปน็เจ้าของที่ดิน
ประเภท......................................................................จ านวน................................ไร ่   โดยที่ดินตั งอยู่ใน  หมู่ที่......................................
ต าบล...............................................................อ าเภอ...................................................................จังหวัด...................................................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
           ขอแสดงความนบัถือ 
 
      (ลงชื่อ).......................................................... 
              (.........................................................) 
                ผู้ขออนุญาต 
 


