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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตใช้นํ �าประปา 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขออนญุาตใช้นํ .าประปา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) ข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายาเรื�องกาารขออนญุาตใช้นํ�าประปาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลศาลายา 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา ไมไ่ด้กําหนด  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตใช้นํ .าประปาอบต.ศาลายา  02/08/2558 
13:37  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา 

85 หมู่ที� 3  ตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 73170 
โทรศพัท์ 024313434, 034297052 
โทรสาร 024313434, 034297052  
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบญัญัติสภาตําบลสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. 2537 และที
แก้ไขเพิ
มเติมถึง 

(ฉบบัที
 6) พ.ศ. 2552 อํานาจหน้าที
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาตรา๖๘ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายองค์การบริหาร
สว่นตําบลอาจจดัทํากิจการในเขตองค์การบริหารสว่นตําบลดงัตอ่ไปนี . (๑) ให้มีนํ .าเพื
อการอปุโภคบริโภคและการเกษตร 

ตามข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายาเรื
องการขออนุญาตใช้นํ .าประปาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลศาลายาผู้ ใดมีความประสงค์จะขอใช้นํ .าประปาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ยื
นคําขออนุญาตใช้นํ .าต่อองค์การ
บริหารสว่นตําบลศาลายาเจ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสารสํารวจว่ามีท่อเมนประปาผ่านสถานที
ขออนญุาตติดตั .งหรือไม่หาก
มีแจ้งให้แจ้งผู้ ขอใช้มาชําระค่าธรรมเนียมค่าประสานท่อหากไม่มีจําเป็นขยายเขตจําหน่ายออกไปก่อนการติดตั .ง 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประสงค์จะขอใช้
นํ .าประปายื
นคําร้อง 
ขอใช้นํ .าประปาตามแบบที

อบต.กําหนด 
 
 

0 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าที

ตรวจสอบความถกูต้อง 
ของเอกสาร 
 
 

0 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบสถานที

ทอ่เมนและอปุกรณ์ 
การติดตั .ง 
 
 

0 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

 
 
 
 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การพิจารณา 
 

ประมาณราคาแจ้งผู้ขอใช้
นํ .าชําระคา่ธรรมเนียม 
 

0 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 0 นาที 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั .นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สําเนา

ใบอนญุาต

ก่อสร้างอาคาร 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 0 ฉบบั (กรณีที&ตั 'งกิจการ

เป็นนิติบคุคลใช้

หนงัสือรับรอง
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมสําเนาบตัร

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบ้านของ

ผู้ มีอํานาจลงนาม

ในนิติบคุคล) 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) การขอใช้นํ �าประปารวมค่าธรรมเนียมการเจาะประสานท่อเมน 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ - 

2) ค่าเคลื�อนย้ายมาตรานํ �ากรณีย้ายสถานที�ตดิตั �งมาตร 
ค่าธรรมเนียม300 บาท 
หมายเหตุ - 

3) ค่าอุปกรณ์/มาตรวัดนํ �า 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ผูข้อใช้นํ�าเป็นผู้ชําระ) 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ร้องทกุข์ร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา 85 หมูที่
 3  ตําบลศาลายา

อําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434, 
034297052 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  :  www.obt-salaya.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา  85 หมูที่
 3  ตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434, 03429705 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ใบคําร้องขอใช้นํ .าประปา 

- 
2) ตวัอยา่งการกรอกใบคําร้อง 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 21/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั .นที
 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา

อําเภอพทุธมณฑลจงัหวดั
นครปฐมสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


