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คู่มือส ำหรับประชำชน: ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม เรื่อง กำรใช้น  ำประปำ พ.ศ. 2553 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เรื่อง การใช้น  าประปา พ.ศ. 2553 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ออกข้อบัญญัติต าบล 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เรื่องการใช้
น  าประปา พ.ศ. 2553  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  7 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เรื่อง การใช้น  าประปา พ.ศ. 2553  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-
340736/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 “การประปา”  หมายถึง การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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 “ผู้ใช้น  า” หมายถึง บุคคลที่การประปาฯ ยินยอมให้ใช้น  าและได้ท าสัญญาการใช้น  าจากการประปาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
การใช้น  าเมื่อมีผู้ประสงค์ที่จะขอใช้น  าประปา จะต้องยื่นแจ้งความประสงค์ขอใช้น  าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการประปาฯ 
และจะต้องได้รับการยินยอมเสียก่อนจึงต่อใช้น  าได้ 
 
 
13. ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นค าร้องขอใช้น  าประปา
พร้อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 
 

1 วันท าการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
ร่อม อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

(ส่วนโยธา 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
ร่อม อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบเอกสารค าขอใช้
น  าประปาและลงพื นที่ตรวจ
สถานที่ที่ขอใช้น  าประปา 
 

1 วันท าการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
ร่อม อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

(ส่วนโยธา 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
ร่อม อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบและจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ประปาด าเนินการ
ติดตั งมาตรวัดน  าเมื่อผู้ขอ
ใช้น  าได้รับอนุญาต 
 

5 วันท าการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
ร่อม อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

(ส่วนโยธา 
องค์การบริหาร
ส่งนต าบลบ้าน
ร่อม อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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ที ่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

) 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วันท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี  ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แผนที่สังเขป
สถำนที่ติดต้ัง
มำตรวัดน้ ำ 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 

เอกสำรกำร
อนุญำตปลูก
สร้ำงอำคำร/
เอกสำรแสดง
กรรมสิทธิ์ของผู้
ขออนุญำต 

- 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือมอบ - 1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อ ำนำจกรณีให้
บุคคลอ่ืนมำยื่น
ค ำร้องแทน 

4) 

ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัว
ประชำชน/จนท.
รัฐ/รัฐวิสำหกิจรับ
มอบอ ำนำจ (ถ้ำ
ม)ี 

- 0 1 ฉบับ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำบ ำรุงรักษำมำตร คิดตำมขนำดของมำตรวัดน  ำ  ดังนี  

- มำตรขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1/2นิ ว และ ø  3/4 นิ ว เดือนละ 5 บำท 
- มำตรขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง   1 นิ ว และ ø  1. 1/2 นิ ว   เดือนละ 10 บำท 
- มำตรขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  2 นิ ว ขึ นไป   เดือนละ 20 บำท 
ค่ำน  ำประปำ คิดตำมจ ำนวนหน่วยลูกบำศก์ที่ใช้โดยไม่รวมค่ำบ ำรุงรักษำคิดลูกบำศก์เมตรละ  4 บำท 
 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

หมายเหตุ (หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-340736) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

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

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 06/08/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


