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คู่มือส าหรับประชาชน: การใช้น า้ประปา 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง  
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การใช้น า้ประปา 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎหมายและกฎกระทรวงอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ข้อบญัญัติต าบล เร่ือง การใช้น า้ประปา พ.ศ.2547  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  1 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การใช้น า้ประปา 23/07/2558 13:43  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่  อ าเภอป่าบอน  จังหวดัพัทลุง /ติดต่อด้วยตนเอง           
ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)          
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  
องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ ด าเนินกิจการประปา ตามโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจที่จ าเป็น และเป็นประโยชน์
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน กิจการประปา องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ เร่ิมด าเนินมาตัง้แต่ปี พ .ศ.2547 เป็นแนวทาง
การปฏิบตัิ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประสงค์ใช้น า้ย่ืนค าขอ 
 

20 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/เสนอ
ผู้บงัคบับญัชา 
 

1 วนั - - 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ค าขอได้รบัการอนุมตัิ ผู้ขอ
ติดต ัง้มาตรน า้ช าระเงินค่า
มาตรวดัน า้/ค่าประกนัการ
ใช้น า้ ค่าธรรมเนียมจดัท า
ส้ญญาผู้ใช้น า้ 
 

1 วนั - - 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ติดต ัง้มาตรวดัน า้ 
 

3 วนั - - 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ขึน้ทะเบียนผู้ใช้น า้ 
 

30 นาที - - 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   5 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าติดตัง้มาตรวัดน า้ ครั้งละ 
 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
หมายเหตุ (อตัราค่าธรรมเนียมขอติดตั้งประปาและค่าบริการ)   
 

2) ค่าบริการ เดือนละ 

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
หมายเหตุ ((อตัราค่าธรรมเนียมขอติดตั้งประปาและค่าบริการ))   
 

3) ท่อขนาคเส้นผ่าศูนย์กลาง  1/2" 

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
หมายเหตุ (อตัราค่าประกนัใช้น ้า มาตรวดัน ้า)   
 

4) จ านวนหน่วยน า้ 1 -5 ลบ.ม. เก็บในอัตราลูกบาศก์เมตร 
 ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
หมายเหตุ (อตัราค่าใช้น ้าประปา)   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง  
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน www.wangmai.go.th 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านกัปลัดส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าร้องส่วนโยธา 

- 
 

2) แบบค าขอ 
- 
 

3) สัญญาการใช้น า้ประปา 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 

- 
 

วันท่ีพิมพ์ 23/07/2558 
สถานะ รออนุมตัิข ัน้ที่ 1 โดยหวัหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ 

อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง สถ.
มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


