
คูมือสําหรับประชาชน: ขออนุญาตใชน้ําประปา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ช่ือกระบวนงาน: ขออนุญาตใชน้ําประปา 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
๓. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
๔. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๕. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

   1) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก เรื่อง การบริหารกิจการระบบประปาหมูบาน  
พ.ศ. 2550 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
๗. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมไดกําหนด  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  
๙. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] ขออนุญาตใชน้ําประปา 24/07/2558 10:41  
๑๑. ชองทางการใหบรกิาร  

1) สถานท่ีใหบริการ ท่ีทําการ องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง  
จังหวัดนครราชสีมา 30270 โทรศัพท/โทรสาร 044-300 746/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
 ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  
 

๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  การติดตั้งและงานวางทอภายนอก รวมท้ังการติดตั้งมาตรวัดน้ําตลอดจนอุปกรณอ่ืนๆ พรอมท้ังการกําหนดขนาด
มาตราฐานของอุปกรรตางๆ เปนสิทธิและหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ ผูใชน้ําหรือผูใดจะกระทํามิได 
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคําขอตามแบบพิมพ
ท่ีกําหนด 
 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

(กรณีหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ วัด สํานัก
สงฆ ตองใหหัวหนาสวน
ราชการหรือผูมีอํานาจ
ตามกฏหมายกําหนด
เปนผูยื่นคํารอง) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอ
อนุญาต 
 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายกองคการบริหาร
สวนตําบลกระเบื้อง
นอกพิจารณา และแจง
ผล ภายใน 15 วัน 
 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

- 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม   3 วัน 

 
๑๔. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
   15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ความถูกตอง) 

 
 
 
 
 



    15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) 

หนังสือแสดงความ
ยินยอมใหติดตั้ง
ระบบประปาจากเจา
บาน 

องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

1 0 ฉบับ (กรณีผูขอใชน้ํา
ไมใชเจาบาน) 

 
๑๖. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียนในการบรรจบมาตรวัดน้ํา ครั้งละ 
 คาธรรมเนียม 100 บาท 
หมายเหตุ -   
 

๑๗. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ท่ีทําการ องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 

 จังหวัดนครราชสีมา 30270  โทรศัพท/โทรสาร 044-300 746 
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th 
 / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/


๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
 

        ขอ  1.  ขอติดตั้งมาตรวัดน้ํา Ø...........นิ้ว 
        ขอ  2.  ขอวางทอ 
        ขอ  3.  ขอใชน้ําประปาชั่วคราว 
     แบบคําขอ     ขอ  4.  ขอโอนประเภทการใชน้ํา 
        ขอ  5.  อ่ืนๆ................................................ 
เลขท่ี............................. 
       เขียนท่ี................................................................................. 
      วันท่ี...................เดือน..............................................พ.ศ.................... 
  ขาพเจา.........................................................................อายุ.............ป เจาบาน   ผูรับมอบอํานาจ 
เลขท่ีบัตรประชาชน......................................................วันหมดอายุ..........................อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี................... 
ถนน..................ตําบล................................อําเภอ...............................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย........................ 
โทรศัพท........................บัตรประจําตัว........................................เลขท่ี.......................วันหมดอายุ.......................................  
อาชีพ.....................................สถานท่ีทํางาน..................................................................โทรศัพท......................................... 
  มีความประสงคจะดําเนินการตามขอ.......................สําหรับบานเลขท่ี...................หมูท่ี........ถนน............ 
ตําบล..................................อําเภอ...............................จังหวัด...........................สถานท่ีใกลเคียง......................................... 
โดยมีการตอทอภายในขนาด Ø.......................นิว้  และกอกน้ําขนาด Ø.....................นิ้ว   จํานวน  .....................กอก 
  ขาพเจายินดีจะใหความสะดวกแกเจาหนาท่ีการประปาขององคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกใน
การสํารวจและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของการประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกเก่ียวกับการขอใช
น้ําประปาทุกประการ  ซ่ึงเจาหนาท่ีไดชี้แจงใหขาพเจาทราบแลว  ในการดําเนินการติดตั้งขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียม
ติดตั้งตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกกําหนด 
 

เอกสารประกอบการย่ืนคําขอ 
1.   บัตรประจําตัวประชาชน                   (ลงชื่อ).........................................ผูใชน้ําประปา 
2.   สําเนาทะเบียนบาน         (.........................................) 
3.  หลักฐานอ่ืน ๆ 

หมายเหตุ  กรณผีูขอใชนํ้าเปนสวนราชการ  หนวยงานรัฐ  และวิสาหกิจ  หรือเอกชนท่ีขอติดตั้งประปาสําหรับมาตรวัดนํ้าขนาดØ½"

และ¾"ใหยกเวนการเรยีกเก็บคาธรรมเนียม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบรับคําขอ (สําหรับเจาหนาท่ี) 

ไดรับคําขอเลขท่ี.........................จาก............................................................................................................................. 
เม่ือวันท่ี............................................เดือน............................................................พ.ศ..................................ไวแลว 
 
 
       ลงชื่อ............................................................ผูรับคําขอ 
        (.................................................) 
 
    (เมื่อมาติดตอโปรดนําใบรับคําขอมาแสดงทุกคร้ัง) 



 
 
         สัญญาเลขท่ี................/.................... 
         ผูใชน้ําเลขท่ี...................................... 
 

       สัญญาการใชน้ําประปา 
 
  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน  ณ  การประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก   
เลขท่ี...........................ถนน...............................ตําบล.........................................อําเภอ................................................ 
จังหวัด...................................................เม่ือวันท่ี..................................เดือน........................................พ.ศ...................
ระหวางการประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  โดย  นายมีชัย  มุงลา  นายกองคการบริหารสวนตําบล
กระเบื้องนอก  ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา  “การประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก” ฝายหนึ่งกับ
......................................... เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน............................................................อยูบานเลขท่ี
...................................ถนน.......................  ตําบล..........................................อําเภอ............................................จังหวัด
..................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  ”ผูใชน้ํา” อีกฝายหนึ่ง  ไดตกลงทําสัญญาการใชน้ําประปา  โดยมี
ขอความดังนี้ 

๑. ผูใชน้ําตองชําระคะน้ําประปาพรอมคาบริการท่ัวไป  ตามอัตราท่ีองคการบริหารสวนตําบล
กระเบื้องนอกกําหนดภายใน  ๗  วัน  นับแตวันท่ีไดรับใบแจงหนี้ 

กรณีผูใชน้ําไมชําระคาน้ําประปาตั้งแต  ๑  งวดการใชน้ําข้ึนไป  หรือผิดสัญญาในสาระสําคัญ  องคการ
บริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  มีสิทธิงดจายน้ําประปาหรือบอกเลิกสัญญาก็ได  โดยตองบอกกลาวใหทราบลวงหนาไม
นอยกวา  ๓  วัน 

๒.  เม่ือถูกงดจายน้ําประปาแลวและองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  ยังไมบอกเลิก
สัญญา  ตอมาใหผูใชน้ําไดชําระหนี้คาน้ําท่ีคางชําระท้ังหมดภายใน  ๓  วัน  นับแตการประปาองคการบริหารสวนตําบล
กระเบื้องนอกงดจายน้ําแลวการประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  จะทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหใชตามเดิม  
โดยผูใชน้ําตองชําระคาใชจายตามอัตราท่ีการประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกกําหนด 

ถาผูใชน้ําชําระหนี้ท่ีคางชําระหมด  นับแตการประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  งดจาย
น้ําแลวผูใชน้ําจะตองยื่นคําขอใชน้ําและชําระคาใชจายในการติดตั้งประปาเชนเดียวกับผูขอใชน้ํารายใหม 

๓. ในกรณีมีเหตุจําเปน  การประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  มีสิทธิงดจายน้ําเปน
การชั่วคราว  โดยการประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  จะแจงใหทราบโดยการประกาศทางหอกระจาย
ขาวใหทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๓  วัน  แตถาเปนกรณีฉุกเฉิน  การประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  
จะแจงใหทราบโดยการประกาศทางหอกระจายขาวภายใน  ๒๔  ชัว่โมง  นับแตเวลาท่ีเหตุเกิด 

๔. หากผูใชน้ําประสงคจะบอกเลิกสัญญาการใชน้ํา  ตองแจงเปนหนังสือใหการประปาองคการ
บริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๗  วัน 

๕. ภายใตสัญญาขอ  ๑  หากคูสัญญาฝายใดผิดสัญญาหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง  อัน
เปนสาระสําคัญของสัญญา  คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา  และหรือเรียกคาเสียหายไดโดยตองบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา  ๗  วัน 



๖.  สัญญานี้มีผลบังคับใชตลอดไปจนกวา  (ก)  คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาหรือ  (ข)  ผูใช
น้ําโอนสิทธิการใชน้ําใหผูอ่ืน  โดยตองแจงใหการประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกทราบ  และผูรับโอนไดลง
นามในสัญญาใชน้ําประปากับ  การประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกแลว 
  ๗.  นอกเหนือจากเง่ือนไขตามสัญญานี้แลว  คูสัญญาตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ
ของการประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  ท่ีเก่ียวกับการใชน้ําประปา  และเง่ือนไขการใชน้ําประปาท่ีแนบ
ทายสัญญานี้  รวมท้ังคูมือการใหบริการการประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนี้  
และท่ีจะเปลี่ยนแปลงแกไขใหม  ท่ีไมทําใหผูใชน้ํา  และการประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกเสียประโยชน
ยิ่งไปกวาสัญญานี้  ยกเวนการปรับอัตราคาน้ํา  คาบริการ  และวิธีการจัดเก็บคาน้ําตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของ  การ
ประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  โดยการประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกจะแจงใหทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา  ๓๐  วัน  โดยวิธีประกาศหอกระจายขาว  หรือแนบไปกับใบเสร็จรับเงิน  หรือใบแจงหนี้  และใหถือ
วาประกาศเปลี่ยนแปลงแกไขใหมดังกลาว  เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้   
 
 เพ่ือเปนหลักฐานการทําสัญญา  คูสัญญาจึงลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน  และตางถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
 
   ลงชื่อ          ผูใชน้ํา 
 
         (              ) 
 
 
   ลงชื่อ        ผูจัดการประปาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก 
 
             (        ) 
 
   ลงชื่อ          พยาน 
 
         (              ) 
 
   ลงชื่อ          พยาน 
 
         (              )   

 
 
 
 
 
 

 



หนังสือยินยอมใหตดิตัง้ระบบประปา 
 

               เขียนท่ี……………………………………………………… 
                   วันท่ี…..…..เดือน………..……..………พ.ศ………….. 
 

ขาพเจา (เจาของอาคาร) …………………….......................................................... อายุ …..................…… ป   
อยูบานเลขท่ี…………….ซอย …………………. ถนน ……………………….. หมูท่ี ……….…ตําบล …………………………………………..   
อําเภอ …………………………… จังหวัด ……………………....……เปนผูถือกรรมสิทธิ์ในบานเลขท่ี……..……ซอย…………..……….… 
ถนน…………….......หมูท่ี……….. ตําบล ……………………..………… อําเภอ..………………..………… จังหวัด ……………..…….…….. 
                       
                   ขอทําหนังสือฉบับนี้ข้ึนเพ่ือแสดงวาขาพเจายินยอมให (ผูขอ)…………………………………………………….……. 
อายุ ….……….…ป อยูบานเลขท่ี ……..…...…… ซอย…….…………………ถนน ………………...……..……….. หมูท่ี.…………………..
ตําบล ……………….……………อําเภอ ……………………..…….……… จังหวัด …………………….……….ใชสถานท่ีตามสถานท่ี
ดังกลาวขางตน   ในการ ติดตั้งระบบประปา ไดตั้งแตวันท่ี…..……เดือน…………………………………พ.ศ…………………….……
เปนตนไป  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
                     ขอรับรองวาหนังสือฉบับนี้ไดทําข้ึนโดยถูกตองตามความเปนจริง   ทุกประการ 
 
  

 (ลงชื่อ) …………………………….….………… ผูใหคํายินยอม 
           ( …………………..……………. ) ตัวบรรจง 
 
  (ลงชื่อ) ……………………..…..……………… ผูขอประกอบการ 
           ( ………………….……………. )   ตัวบรรจง 
 
  (ลงชื่อ) ……………….........…..……………… พยาน 
           ( ……………..…..……………. )   ตัวบรรจง 

 
 
 

หมายเหตุ ใหแนบเอกสารดังนี้ประกอบดวย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
1. สําเนาทะเบียนบานของผูใหคํายินยอม / เจาของบาน   
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูใหคํายินยอม / เจาของบาน  

    หากมีสัญญาเชา ใหถายสําเนาสัญญาเชาพรอมรับรองสําเนาถูกตองแทนหนังสือนี้ 
 
 
 
 



๑๙. หมายเหตุ 
 วันท่ีพิมพ 04/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล
กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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