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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอติดตั้งประปำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอติดตั้งประปา
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
2)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๕๕

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอย
ทั่วไป 19/05/2558 09:44
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หมู่ 6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โทรศัพท์ ๐๓๒๔๙๙๓๔๐
โทรสาร ๐๓๒๔๙๙๓๔๐ ต่อ ๑๐๓
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ประชาชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน และมีความประสงค์จะใช้น้าของการประปาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไร่สะท้อน ให้ยื่นคาขอใช้น้าประปาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ไร่สะท้อนหรือสถานที่อื่นที่องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนจัดให้บุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาคาร หรือ
สานักงาน ที่ได้มีการกาหนดเลขที่บ้านแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิยื่นคาขอใช้น้า โดยบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านคนใดคน
หนึ่งที่บรรลุนิติภาวะสามารถเป็นผู้ยื่นคาขอใช้น้าประปาต่อองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนเพื่อให้ติดตั้งประปาได้
โดยสามารถยื่นขอให้ติดตั้งมาตรวัดน้าได้ จานวน ๑ ตัวต่อหนึ่งครัวเรือนเท่านั้น หากปรากฎว่าทะเบียนบ้านของผู้ใดมี
การติดตั้งประปาอยู่แล้ว และเจ้าบ้านมีความประสงค์จะขอติดตั้งมาตรวัดน้ามากกว่า ๑ ตัว ให้ผู้มีชื่อเป็นเจ้าบ้านหรือผู้มี
อานาจบริหารจัดการสถานที่หรือองค์กรหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้ยื่นคาขอด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายเป็นลายลักษณ์
อักกษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ดาเนินการแทนในนามของผู้มอบอานาจก็ได้ บุคคลทั่วไปมีสิทธิขอติดตั้งน้าประปาเป็นการชั่วคราว
ได้ ตามระยะเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนอนุญาต โดยผู้ขอต้องแสดงหลักฐานสาเนาทะเบียนบ้านที่
อยู่ในปัจจุบันของผู้ขอใช้น้ามาประกอบการขอติดตั้งด้วย พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการขอใช้น้าประปาชั่วคราวตาม
อัตราที่องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนกาหนด โดยค่าบริการทั่วไปและค่าน้าประปาใหเคิดตามอัตราเดียวกับผู้ขอใช้
น้าปกติ
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

- เจ้าหน้าที่รับคาขอและ
ตรวจความถูกต้องของ
เอกสารหลักฐานที่กาหนด
- กรอกข้อมูลลงแบบคาร้อง
ขอติดตั้งมาตรน้าประปา
- สอบถามเส้นทางการติดตั้ง

1 วัน

การชาระเงิน

ส่วนการคลังออก
ใบเสร็จรับเงินค่าติดตั้งมาตร

1 วัน

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลไร่
สะท้อน

การดาเนินการ

- เบิกมาตรจากพัสดุ
- กรอกข้อมูลลงสมุดคุม
มาตรน้าประปา
แจ้งช่างติดตั้งมาตร

1 วัน

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลไร่
สะท้อน

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลไร่
สะท้อน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วัน

หมำยเหตุ
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14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
กรณีบุคคลธรรมดา
1)
ประชาชน
รับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาทะเบียน
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
กรณีบุคคลธรรมดา
2)
บ้าน
รับรองสาเนาถูกต้อง
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
-

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
-

หน่วยนับ
เอกสำร
-

หมำยเหตุ
-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมติดตั้งมำตรน้ำประปำ 50 บาท
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๒๔๙๙๓๔๐
โทรสาร ๐๓๒๔๙๙๓๔๐ ต่อ ๑๐๓
หมายเหตุ ( องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน หมู่ 6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 )
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
-
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วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

19/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
จ.อ.เสนอ ศรีถม
นายย้อม ศรีแจ้
นายย้อม ศรีแจ้

