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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใช้น า้ประปา 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลทุง่กระพงัโหม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใช้น า้ประปา 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นต าบลทุง่กระพงัโหม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ข้อบงัคบัต าบล เร่ืองการใช้น ้าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม พ.ศ. 2544 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ข้อบงัคบัต าบล เร่ืองการใช้น ้าประปาขององค์การบริหารส่วน 
     ต าบลทุ่งกระพงัโหม พ.ศ. 2544  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ -         วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอใช้น า้ประปา 20/07/2558 06:59  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
73140 โทรศพัท์ 034-204205/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 

12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามข้อบงัคบัต าบล เร่ืองการใช้น า้ประปาขององค์การบริหารสว่นต าบลทุง่กระพงัโหม พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ผู้ ท่ีประสงค์
จะขอใช้น า้ประปาต้องได้รับอนญุาตและปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขวิธีการท่ีผู้จา่ยน า้ก าหนดโดยมีหลกัเกณฑ์วิธีการ
และเง่ือนไขดงันี ้
     1.ผู้ขอใช้น า้ประปาย่ืนค าร้องขอใช้น า้ประปาพร้อมเอกสารและหลกัฐาน 
     2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานพร้อมแจ้งช าระคา่ธรรมเนียมและคา่ประกนัการใช้น า้ 
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     3.ตรวจสอบพืน้ท่ีและติดตัง้มาตรวดัน า้ประปา 
     4.นอกจากผู้ใช้น า้จะต้องช าระคา่น า้ประปาตามสญัญาภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ทกุเดือนโดยท่ีผู้ใช้น า้จะค้างช าระคา่
น า้ประปาและคา่บริการภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีได้รับทราบ มิฉะนัน้การประปามีสิทธิจะงดการสง่น า้ 
     5.ผู้ ค้างช าระคา่น า้ประปาท่ีน าเงินมาช าระคา่น า้ประปาท่ีค้างทัง้หมดแล้วหากมีความประสงค์จะใช้น า้ประปาอีก
จะต้องเสียคา่ติดตัง้การใช้น า้ตอ่ไปอีก 100  บาท ทกุครัง้ 
    6.ผู้ใดก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งใดๆแก่ท่อประปาหรืออปุกรณ์ประปาจะต้องรับผิดชอบแก้ไขให้ดีดงัเดมิหรือชดใช้
คา่เสียหายท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลต้องเสียไปเพ่ือการแก้ไขนัน้และต้องรับผิดชอบชดใช้คา่น า้ประปาท่ีสญูเสียไป 
   
12. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอใช้น า้ประปาย่ืนค าร้อง
พร้อมเอกสารและหลกัฐาน 
 

5 นาที - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
และหลกัฐานพร้อมแจ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมและคา่
ประกนัการใช้น า้ 

30 นาที - - 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบพืน้ท่ีและตดิตัง้
มาตรวดัน า้ประปา 
 
 
 

7 วนั - (นบัแตว่นัท่ีได้
รับค าร้องพร้อม
ช าระคา่ธรรมและ
เจ้าหน้าตรวจสอบ
พืน้ท่ีการขอใช้
น า้ประปา (กรณี
ตดิตัง้ใหม่)) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วนั 
13. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- - 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- - 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) การขอใช้น า้ 

ค่าธรรมเนียม100 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) 
 
 
 
 
 
3)  

ค่าประกันการใช้น า้ 
ค่าธรรมเนียม 100  บาท (ส าหรับบ้านพกัอาศยั) 
หมายเหตุ คา่ประกนัการใช้น า้ส าหรับกรณีอ่ืนตามอตัราคา่ธรรมเนียมในการใช้น า้ประปาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุง่กระพงัโหมประกอบข้อบงัคบัต าบลเร่ือง การใช้น า้ประปาขององค์การบริหารสว่นต าบลทุง่กระพงัโหม 
พ.ศ. 2544 
 
ค่าส ารวจประมาณการท า แผนที่สังเขป 
ค่าธรรมเนียม  50  บาท 
หมายเหตุ  - 
 

16.ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่กระพงัโหมอ าเภอก าแพงแสนจงัหวดันครปฐม 73140 / 

www.tpk.go.th / โทรศพัท์ 034-204695,034 – 204205 
หมายเหตุ- 
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2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

 
17.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18.หมายเหตุ 
      - 
 
 

 
 

 


