
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใช้น  าประปา 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

ผู้ใช้น้ าประปาต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามท่ีกองการประปาแจ้ง ภายใน 60 วัน หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือ

ว่าผู้ขอใช้น้ าประปาสละสิทธิ์การขอใช้น้ าประปาครั้งนี้  

 

การขอใช้น้ าประปาหนึ่งหลังคาเรือน หรือ 1 บ้านเลขท่ี สามารถยื่นขอการใช้น้ าประปาได้หนึ่งมาตรเท่านั้น  

 

อัตราค่าะรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขอน้ าประปาถาวรและชั่วคราว และอัตราค่าบริการ เป็นไปตามเทศบัญยัติเทศบาลต าบล

โนนไ ย เรื่องการขอใช้น้ าประปาเทศบาลต าบลโนนไทย พ .ศ.2557 ก าหนดแนบท้ายเทศบัญญัติ 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
เทศบาลต าบลโนนไทย/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
 

ล าดับ ขั นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอใช้น้ าประปายื่นค าร้องขอใช้น้ าประปาพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นค าร้อง 

(หมายเหตุ: -)  

15 นาที - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีรับค าร้อง  ตรวจสอบค าร้องและหลักฐานเสนอค าร้อง

ตามสายการบังคับบัญชา  พิจารณาอนุมัติ 

(หมายเหตุ: -)  

1 วัน - 
 

3) การพิจารณา 

แจ้งผลการอนุมัติแก่ผู้ใช้น้ าและแจ้งช่างประปาออกตรวจสอบ

และประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน - 

 

4) การพิจารณา 
แจ้งค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตใช้น้ าประปา  รับช าระเงิน  ออก

ใบเสร็จ  แจ้งช่างประปาติดตั้งมาตรวัดน้ า 

(หมายเหตุ: -)  

1 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 
 



ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค าร้อง 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 

  

 

2) เงินประกันการใช้น  าประปา 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

  

 

3) ค่าธรรมเนียมในการติดตั ง 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่าธรรมเนียม 250 บาท 

  
 

4) ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่าธรรมเนียม 250 บาท 

  
 

5) ค่าจ าหน่ายมาตรวัดน  า 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลโนนไทย (ww.nonthai.go.th) 

(หมายเหตุ: -)  
2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอใช้น้ าประปา  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น เทศบาลต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

  

1)เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนไทย  เรื่องการขอใช้น้ าประปาเทศบาลต าบลโนนไทย พ .ศ.2557  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พื นท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: ไม่ได้ก าหนด 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

 

 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 



ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใช้น้ าประปา 15/09/2558 17:10 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


