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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตใช้ นําประปา
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตใช้ นํ .าประปา
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาเรื องกาารขออนุญาตใช้นําประปาขององค์การบริ หารส่วน
ตําบลศาลายา
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่ได้ กําหนด
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตใช้ นํ .าประปาอบต.ศาลายา 02/08/2558
13:37
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
85 หมู่ที 3 ตําบลศาลายาอํ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 1.
2.
3.
4.
5.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลสภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบลพ.ศ. 2537 และทีแก้ ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 อํานาจหน้ าทีขององค์การบริ หารส่วนตําบลมาตรา๖๘ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริ หารส่วนตําบลดังต่อไปนี . (๑) ให้ มีนํ .าเพือการอุปโภคบริ โภคและการเกษตร
ตามข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาเรื องการขออนุญาตใช้ นํ .าประปาขององค์การบริ หารส่วน
ตําบลศาลายาผู้ใดมี ความประสงค์จะขอใช้ นํ .าประปาองค์การบริ หารส่วนตําบลให้ ยืนคําขออนุญาตใช้ นํ .าต่อองค์การ
บริ หารส่วนตําบลศาลายาเจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารสํารวจว่ามีท่อเมนประปาผ่านสถานทีขออนุญาตติดตังหรื
. อไม่หาก
มี แ จ้ ง ให้ แ จ้ ง ผู้ข อใช้ ม าชํ า ระค่าธรรมเนี ยมค่าประสานท่อหากไม่มี จํ าเป็ นขยายเขตจํ าหน่ายออกไปก่ อนการติดตัง.
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประสงค์จะขอใช้
นํ .าประปายืนคําร้ อง
ขอใช้ นํ .าประปาตามแบบที
อบต.กําหนด

0 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

พนักงานเจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ของเอกสาร

0 นาที

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบสถานที 0 นาที
ท่อเมนและอุปกรณ์
การติดตัง.

1)

2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
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ที

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
ประมาณราคาแจ้ งผู้ขอใช้
นํ .าชําระค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
ให้ บริการ
0 นาที

4)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 0 นาที
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
.
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
2)
บ้ าน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(กรณีที&ตงกิ
ั ' จการ
เป็ นนิติบคุ คลใช้
หนังสือรับรอง
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
พร้ อมสําเนาบัตร
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มีอํานาจลงนาม
ในนิติบคุ คล)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) การขอใช้ นําประปารวมค่ าธรรมเนียมการเจาะประสานท่ อเมน
ค่ าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าเคลือนย้ ายมาตรานํากรณีย้ายสถานทีติดตังมาตร
ค่ าธรรมเนียม300 บาท
หมายเหตุ 3) ค่ าอุปกรณ์ /มาตรวัดนํา
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ผูข้ อใช้นําเป็ นผู้ชําระ)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434,
034297052
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ : www.obt-salaya.go.th
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434, 03429705
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

5/5

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ใบคําร้ องขอใช้ นํ .าประปา
2)
ตัวอย่างการกรอกใบคําร้ อง
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

21/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั . 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัด
นครปฐมสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

