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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใชนํ้าประปา
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใชน้ําประปา
:การขออนุญาตขายหรือจําหนายจายแจกน้ําประปา

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลไรโคก
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวย

เดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:ขอใชน้ํา
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537

2) ขอบัญญํติองคการบริหารสวนตําบลไรโคก เรื่อง การบริหารกิจการประปาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคก
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใชน้ําประปา 20/05/2558 13:19
11. ชองทางการใหบริการ

1) สถานท่ีใหบริการ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ 3 ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
โทรศัพท (032) 446468
โทรสาร (032) 446468 / ติดตอดวยตนเอง ณ  หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันอาทิตย (ไมเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 18:00 น. (ไมมีพักเที่ยง)
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หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
- การขอใชน้ําประปา ผูขอตองย่ืนคํารองขออนุญาตใชน้ําประปาตอองคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยจะตอง

แนบแผนผังการตอทอภายในทั้งหมด ตามแบบฟอรมที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด
ผูขอใชน้ําประปาสามารถใชน้ําประปาก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตและไดทําสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลไรดคก

แลวเทานั้น
-ผูใชน้ําจะตองไมนําน้ําประปาที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกสงใหไปขายหรือจําหนายจายแจก ยกเวนแตไดรับ

อนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
-การขออนุญาตหรือจําหนายจายแจกน้ําประปาตามวรรคแรก ผูขอจะตองย่ืนความจํานงเปนลายลักษณอักษร
-กรณีผูใชน้ําถึงแกกรรม หากทายาทหรือผูมีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่นั้นประสงคจะไดรับสิทธิ์ในการใชน้ําตอไป

ทายาทหรือผูมีกรรมสิทธิ์ตองแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษรเพื่อทําการโอนสิทธิ์การใชน้ําภายใน 180 วัน นับแต
วันที่ผูใชน้ําถึงแกกรรม

2. เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน)

ผูขออนุญาตตองย่ืนเอกสารที่ถูกตองและครบถวน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผูขออนุญาตย่ืนคําขอใช
น้ําประปา หรือขออนุญาต
ขายหรือจําหนายจายแจก
น้ําประปาหรือขอโอนสิทธิ
การใชน้ํา พรอมเอกสาร
หลักฐาน

- สวนการคลัง

2)
การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่ตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ
1 ชั่วโมง สวนการคลัง หากผูขอ

ใบอนุญาตไม
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูย่ืนคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย

แกไขคําขอหรือไม
สงเอกสารเพิ่มเติม
ใหครบถวน ตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
ขอ และเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวย และ
แจงสิทธิ์ในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
2539)

3)

การพิจารณา ตรวจสถานที่การใชน้ํา –
แผนผังการตอทอของระบบ
ประปาใหเปนไปตามที่
กําหนดในขอบัญญํติ
ทองถ่ิน

ภายใน
5-7 วัน

สวนโยธา

4)

การแจงผลการ
พิจารณา

การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม
อนุญาต

1. กรณีอนุญาต

8 วัน สวนการคลัง ในกรณีที่เจาพนัก
งานองถ่ิน ไมอาจ
ออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมี
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มีหนังสือแจงการ
อนุญาตแกผูขออนุญาต
ทราบและใหมาทําสัญญา
การใชน้ําประปา

2. กรณีไมอนุญาต
แจงคําสั่งไมออก

ใบอนุญาตแกผูขออนุญาต
ทราบ พรอมแจงสิทธิในการ
อุทธรณ

คําสั่งไมอนุญาต
ไดภายใน 30 วัน
นับแตวันที่เอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวน ใหแจง
การขยายเวลาให
ผูขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วัน จนกวา
จะพิจารณาแลว
เสร็จ พรอมสําเนา
แจงสํานักงาน
ก.พ.ร. ทราบ)

5)

การชําระคาธรรมเนียม -คามาตรวัดน้ําประปา 430
บาท
-คาประตูวาลวน้ํา 105 บาท
-คาประกันการใชน้ําจํานวน
2 เดือน เดือนละ 100 บาท
เปนเงิน 200 บาท
รวม 735 บาท

- สวนการคลัง

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
1. สําเนาทะเบียนบานของผูขอใชน้ํา ผูขออนุญาตขายหรือจําหนายจายแจกน้ําประปา หรือผูขอโอนสิทธิ์การใชน้ํา
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรเจาหนาที่ของรัฐของผูขอใชน้ํา ผูขออนุญาตขาย หรือจําหนายจายแจก
น้ําประปา หรือผูขอโอนสิทธิ์การใชน้ํา
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3. แผนผังการตอทอของระบบประปา
16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมในการขอใชนํ้าประปา 735 บาท

หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลไรโคก หมูที่ 3 ต.ไรโคก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76150

โทร. (032) 446468 (www.raikoke.sao@hotmail.co.th)
หมายเหตุ-

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
2)

3)

คํารองขอใบอนุญาตใชน้ําประปา
หนังสือแจงความบกพรองและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ตองมาย่ืนเพิ่มเติม ตามมาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งตองจัดทํา
หนังสือแจงภายในวันที่มาย่ืนคําขอใบอนุญาตหรือขอตออายุใบอนุญาต
หนังสือสัญญาการขอใชมาตรวัดน้ําประปา

19. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 18/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย นางณัฐฐิญาแปนไทย
อนุมัติโดย นายสมิงคงประเสริฐ
เผยแพรโดย เชาวลิตทวนทอง


