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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตการใช้นํ �าประปาของการประปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการบริหารกิจการและการบาํรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื1อกระบวนงาน: การขออนญุาตการใช้นํ *าประปาของการประปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

บริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  
5. กฎหมายที1ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที1เกี1ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบบัที� 6) 
 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น พ.ศ.2548 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที1ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที1กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที1กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี1ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที1มากที1สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที1น้อยที1สุด 0  

10. ชื1ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตการใช้นํ *าประปาของการประปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบ้่าน พ.ศ.2548 องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ 

(อบต.นาเกลือ ถ.สขุสวสัดิ.-นาเกลือ สป. 10290 /โทรศพัท์ 0 2819 5090 / http://www.nakluea.go.th) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั2งแต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื1อนไข(ถ้ามี) ในการยื1นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. การขอใช้นํ *าประปาผู้ขอจะต้องยื
นคําร้องขอใช้นํ *าประปาตอ่เจ้าหน้าที
การประปา ตามแบบและระเบียบที
กําหนดใช้ใน
ข้อบญัญัตนีิ * ณ ที
ทําการองค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ 
 
2. ผู้ขอใช้นํ *าประปาต้องชําระคา่ธรรมเนียมตามอตัรา ที
กําหนดใช้ในหมวดคา่ธรรมเนียม เมื
อเจ้าหน้าที
การประปา
พิจารณาอนญุาตให้ใช้นํ *าประปา 
 
3. ให้เจ้าหน้าที
การประปาพิจารณาคําร้องขอใช้นํ *าประปาภายใน 3 วนั นบัตั *งแตว่นัที
ได้รับคําร้องขอใช้นํ *าประปาจากผู้
ยื
นคําร้อง 
 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที1รับผิดชอบ 

ที1 ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที1
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอใช้นํ *าประปายื
นคําขอ
ตอ่เจ้าหน้าที
องค์การบริหาร
สว่นตําบลนาเกลือ 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจคําขอและ
หลกัฐานตา่งๆ 
 

3 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าหน้าที
พิจารณาอนญุาต
แจ้งให้ผู้ ยื
นคําขอดําเนินการ

7 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา

- 
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ที1 ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที1
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ชําระคา่ธรรมเนียมและ
ดําเนินการตดิตั *งมิเตอร์ 
 

เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   10 วนั 
 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั *นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื1นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที1ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที1 รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

) 

 
15.2) เอกสารอื1น ๆ สาํหรับยื1นเพิ1มเตมิ 

ที1 รายการเอกสาร
ยื1นเพิ1มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่านํ �าประปา ลบ.ม. ละ 
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 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
หมายเหตุ -   
 

2) กรณีผู้ใช้นํ �าประปาเป็นวัดโรงเรียนให้ยื1นคาํขอเพื1อให้เจ้าหน้าที1การประปาพจิารณาอนุญาตให้ใช้
นํ �าประปาฟรี ตามจาํนวนที1เหน็ว่าสมควรได้ แต่ไม่เกิน                        30 หน่วย ต่อเดือน 
หมายเหตุ -   
 

3) ค่าธรรมเนียมสาํหรับค่าป่วยการ 
 ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
หมายเหตุ -   
 

4) ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตทดลองดับเพลิง 
 ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
หมายเหตุ -   
 

5) ค่าบาํรุงรักษามาตรวัดนํ �า 
 ค่าธรรมเนียม 40 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ 

หมายเหตุ (อบต.นาเกลือถ.สขุสวสัดิ.-นาเกลือสป. 10290 /โทร 0 2819 5090 / http://www.nakluea.go.th / 
E-mail : admin@nakluea.go.th) 

2) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ 
หมายเหตุ (อบต.นาเกลือถ.สขุสวสัดิ.-นาเกลือสป. 10290 /โทร 0 2819 5090 / http://www.nakluea.go.th / 
E-mail : admin@nakluea.go.th) 

3) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ 
หมายเหตุ (อบต.นาเกลือ ถ.สขุสวสัดิ.-นาเกลือสป. 10290 /โทร 0 2819 5090 / http://www.nakluea.go.th / 
E-mail : admin@nakluea.go.th) 

4) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ 
หมายเหตุ (อบต.นาเกลือ ถ.สขุสวสัดิ.-นาเกลือสป. 10290 /โทร 0 2819 5090 / http://www.nakluea.go.th / 
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E-mail : admin@nakluea.go.th) 
5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที1พมิพ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั *นที
 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ 

อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดั
สมทุรปราการ สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


