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คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้น้ำประปา

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใช้น้ำประปา

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:

1) พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา

ข้อบัญญัติตำบลเร่ืองหลักเกณฑ์การใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการพ.ศ.2549

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5วัน

9. ข้อมูลสถิติ

 จำนวนเฉล่ียต่อเดือน0

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอใช้น้ำประปากองช่าง  27/08/2558 10:19

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านผือ 7/5 หมู่ท่ี 4

ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นโทร.043-295900 ต่อ 15/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข

การประปาเทศบาลตำบลบ้านผือจะคิดเงินค่าติดต้ังระบบประปาจากท่อเมนถึงมาตรวัดน้ำในร



2/4

าคาเหมาจ่ายในกรณีท่อเมนผ่านหน้าบ้านระยะห่างไม่เกิน 10 เมตรในบริเวณบ้านหน่ึงหลังจะติดต้ังมาตรวัดน้ำไม่เกิน 1

เคร่ืองหากประสงค์จะติดต้ังเพิ่มข้ึนจากน้ันให้ขออนุญาตจากเทศบาลตำบลบ้านผือการต

ิดต้ังมาตรวัดน้ำต้องติดต้ังในบริเวณท่ีเหมาะสมท่ีเจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบได้โด

ยง่ายถ้าติดต้ังเหมาจ่ายกรณีบ้านอยู่ห่างท่อเมนไม่เกิน 10

เมตรกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อการติดต้ังประปาใหม่ดังน้ีขนาดมาตรวัดน้ำ 4&quot; ท่ออุปกรณ์ค่าแรงเหมาจ่ายรวม 1,000

บาทกรณีท่ีมีท่อเมนผ่านหน้าบ้านหรือผ่านเกินระยะ 10

เมตรหากประสงค์ใช้น้ำประปาผู้ใช้น้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าติดต้ังส่วนท่ีเกิน 10 เมตร

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตย

ื่นคำขอรับใช้น้

ำประปาตามแบบท่ีเท

ศบาลตำบลบ้านผือกำหนด

15 นาที - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

2)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีท้องถิ

่นพิจารณาตรวจสอบเอ

กสารประกอบขออนุญาต

1 ช่ัวโมง - (หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบคื

อกองช่างเทศบา

ลตำบลบ้านผ

ืออำเภอหนองเ

รือจังหวัดขอ

นแก่น)

3) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิ

นดำเนินการตรวจสอบพ

ื้นท่ีติดต้ังมิเต

อร์เพื่อวัดระยะจาก

ท่อเมนถึงสถานท่ีติดต้ัง

2 วัน - (หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบคื

อกองช่างเทศบา

ลตำบลบ้านผ

ืออำเภอหนองเ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รือจังหวัดขอ

นแก่น)

4)

การพิจารณา แจ้งระยะความยาวจากม

ิเตอร์ถึงท่อเมนแก่

ผู้มาขอใช้น้ำและค

่าธรรมเนียมในการขอใช

้น้ำประปา

1 วัน - (หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบคื

อกองช่างเทศบา

ลตำบลบ้านผ

ืออำเภอหนองเ

รือจังหวัดขอ

นแก่น)

5)

การลงนาม/คณะกรรมก

ารมีมติ

ชำระค่าธรรมเนียม

(กรณีมีคำสั่งอนุญาต)

แจ้งให้ผู้ขออนุญา

ตมาชำระค่าธรรมเนีย

มตามอัตราและระยะเวลา

ท่ีท้องถ่ินกำหนด

1 วัน - (หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบคื

อกองช่างเทศบา

ลตำบลบ้านผ

ืออำเภอหนองเ

รือจังหวัดขอ

นแก่น)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 5 วัน

14. งานบริการน้ีผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1) บัตรประจำต

ัวประชาชน

- 0 1 ฉบับ (ของเจ้าของบ้

านและผูื่ยื

่นคำขอกรณี
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ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ท่ีมอบอำนา

จดำเนินการแทน)

2)

สำเนาทะเบีย

นบ้าน

- 0 1 ฉบับ (ของเจ้าของบ้

านและกรณีที

่มอบอำนาจให

้ผู้อ่ืนด

ำเนินการแทน)

3)

หนังสือมอบอ

ำนาจ

- 1 0 ฉบับ (กรณีท่ีมอบ

อำนาจให้ผู

้อ่ืนย่ืนค

ำขอแทน)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม

16. ค่าธรรมเนียม

1) กรณีขนาดมาตรวัดน้ำ  4"ท่ออุปกรณ์ค่าแรงเหมาจ่ายในระยะเไม่เกิน 10 เมตร

ค่าธรรมเนียม1,000 บาท

หมายเหตุ (กรณีท่ีมีท่อเมนผ่านหน้าบ้านหรือผ่านเกินระยะ  10

เมตรหากประสงค์ใช้น้ำประปาผู้ใช้น้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าติดต้ังส่วนท่ีเกิน  10 เมตร)

17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านผือ

หมายเหตุ(1.ทางโทรศัพท์ (043-295900 ต่อ 13)

2.ทางไปรษณีย์ (7/5 หมู่ท่ี 4 เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น  40240)

3.ร้องเรียนด้วยตนเอง
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4.ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณเทศบาลตำบลบ้านผือ))

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ  -


