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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตใชน้ําประปา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาติใชน้ําประปา 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์เรื่องการบริหารกิจการ

ประปา พ.ศ. ๒๕๕๑  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 3  วันทําการ 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตใชน้ําประปาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์      

ณัฐพล 31/08/2558 13:32  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์เลขที่ 144 หมูที่ 7 บานอาลัย ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 33180 เบอรโทร 045-826009 - 10/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูที่มีความประสงคจะติดตั้งประปาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 

 1.ผูประกอบการเอกชนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีเอกสารจดทะเบียนประกอบที่ถูกตองตามกฎหมาย 
 2.ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงเอกสารหรือสัญญาที่ทําไวองคหารบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ทุก
ประการ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคําขอและเอกสารตางๆที่
กําหนดกับเจาหนาที่และรอ
อนุมัติ 
 

1 วันทําการ องคการบริหารสวน 
ตําบลสุขสวัสดิ์ 
อําเภอไพรบึง 
จังหวัดศรีสะเกษ 

- 

2) 

- 
 

เจาหนาที่ออกตรวจพื้นที่
ติดตั้งประปา 
 

1 วันทําการ องคการบริหารสวน 
ตําบลสุขสวัสดิ์ 
อําเภอไพรบึง 
จังหวัดศรีสะเกษ 

- 

3) 

- 
 

ติดตั้งประปา 
 

1 วันทําการ องคการบริหารสวน 
ตําบลสุขสวัสดิ์ 
อําเภอไพรบึง 
จังหวัดศรีสะเกษ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
   ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ (ผูยื่นคําขอตองเซ็น
รับรองสําเนาก
ถูกตองพรอมลง
ลายมือชื่อ) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ (ผูยื่นคําขอตองเซ็น
รับรองสําเนาก
ถูกตองพรอมลง
ลายมือชื่อ) 

3) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ (ผูที่ไดรับมอบ
อํานาจตองเซ็น
รับรองสําเนา
ถูกตองพรอมลง
ลายมือชื่อ (กรณี
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การมอบอํานาจให
ผูอื่นแจงแทน) 

4) 

สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ (ผูที่ไดรับมอบ
อํานาจตองเซ็น
รับรองสําเนา
ถูกตองพรอมลง
ลายมือชื่อ (กรณี
การมอบอํานาจให
ผูอื่นแจงแทน) ) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หนังสือมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีการมอบ
อํานาจใหผูอื่นแจง
แทน) 

2) 

แผนผังบริเวณที่
จะทําการติดตั้ง
ประปาและ
แผนผังบริเวณที่
แสดงเขตที่ดิน
และทีดินบริเวณ
ขางเคียง 

- 1 0 ฉบับ - 

16. คาธรรมเนียม 
1) คาประกันมิเตอรน้ํา 

คาธรรมเนียม  1,000 บาท 
หมายเหตุ  - 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์เลขที่ 144 หมูที่ 7 บานอาลัยตําบลสุขสวัสดิ์อําเภอไพร

บึงจังหวัดศรีสะเกษ 33180 เบอรโทร 045-826009 - 10 
หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) 
2) 

ตัวอยางการกรอกแบบฟอรม (อยูทายกระบวนงานนี้) 
แบบฟอรมการกรอกขอมูล (อยูภาคผนวก ก) 

19.  หมายเหตุ 
          - 
. 
 

วันที่พิมพ 14/09/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษสถ.
มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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