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คู่มือส ำหรับประชำชน: ข้อบัญญัตอิงค์กำำรบริหำรส่วนต ำบล เร่ือง กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำเจ้ำสนุก พ.ศ.2548 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ อ าเภอทา่เรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: ข้อบญัญัตอิงค์กาารบริหารสว่นต าบล เร่ือง กิจการประปาองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ 

พ.ศ.2548 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 6) 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบล เร่ือง กิจการประปา
องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ พ.ศ.2548  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  2 ชัว่โมง  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ข้อบญัญัติองค์กาารบริหารสว่นต าบล เร่ือง กิจการประปาองค์การบริหารสว่นต าบล
ทา่เจ้าสนกุ พ.ศ.2548  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนกุ/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนกุ  อ าเภอท่าเรือ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบล 
 
เร่ือง กิจการประปาองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ พ.ศ. 2548 
 
อาศยัอ านาจตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 องค์การบริหาร
สว่นต าบล และนายอ าเภอท่าเรือ ดงัตอ่ไปนี ้
 
 ข้อท่ี 1 ข้อบญัญตันีิ ้เรียกวา่ ข้อบญัญตัิองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้า
สนกุ พ.ศ. 2548 
 
  ข้อท่ี 2 ค าวา่ การประปา ตามข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นต าบลนี ้หมายถึง การประปาองค์การบริหารสว่นต าบลทา่
เจ้าสนกุ โดยการประปาองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ สง่น า้เข้าไปให้ใช้ตามเคหะสถาน บ้านเรือนตา่ง ๆ ตอ่เม่ือ
ผู้ใช้น า้ได้ท าหนงัสือสญัญากบัการประปาแล้ว (ส าหรับผู้ใช้น า้ก่อนโอนประปาหมูบ้่านเข้าองค์การบริหารสว่นต าบล 
อนโุลมไมต้่องท าสญัญากบัการประปา)สญัญาวา่จะปฏิบตัิตนตามข้อบญัญัตสิ าหรับผู้ใช้น า้ทกุประการ 
 
 ข้อท่ี 3 ให้ใช้ข้อบญัญัตนีิใ้นเขตองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยท่ีส านกังานองค์การ
บริหารสว่นต าบลแล้ว 
 
 ข้อท่ี 4 ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ รักษาการตามข้อบญัญตันีิ ้และมีอ านาจตีความ หรือวินิจฉยัผอ่น
ผนัการปฏิบตัิตามความในข้อบญัญัตนีิไ้ด้ในการท่ีมีเหตสุมควร 
 
 ข้อท่ี 5 การแก้ไขข้อบญัญตัินีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจและมตขิองสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ 
 
 ข้อท่ี 6 ข้อบญัญตันีิใ้ช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี เป็นต้นไป 
 
 ระเบียบวา่ด้วยการใช้น า้ประปา  
 
ข้อท่ี 7 ผู้ใช้น า้ได้แก่บคุคลท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลยินยอมให้ใช้น า้จากการประปาแหง่นี  ้
 
ข้อท่ี 8 การใช้น า้เม่ือมีผู้ประสงค์ท่ีจะขอใช้น า้ประปา จะต้องย่ืนแจ้งความประสงค์ขอใช้น า้เป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่
องค์การบริหารสว่นต าบล และจะต้องได้รับการยินยอมเสียก่อนจงึตอ่ใช้น า้ได้ 
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ข้อท่ี 9 การจา่ยคา่ธรรมเนียม กรณีท่ีเป็นผู้ ใช้น า้รายใหม่ต้องช าระเงินเป็นคา่ธรรมเนียมผู้ใช้น า้ประปาตามอตัราท้าย
ข้อบญัญัตนีิ ้
 
ข้อท่ี 10 การตอ่ทอ่แยกจากทอ่เมนจนถึงมาตรวดัน า้ การประปาจะเป็นผู้ด าเนินการในการตดิตัง้ให้โดยองค์การบริหาร
สว่นต าบลรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเดนิทอ่ไมเ่กิน 16 เมตร หลกัจากตวัมาตรวดัน า้เข้าภายในบ้าน เจ้าของบ้านเป็น
ผู้ด าเนินการเอง 
 
ข้อท่ี 11 การติดตัง้มาตรวดัน า้จะต้องตดิตัง้ไว้ในท่ีเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชัว่โมง หรือหา่งจากรัว้บ้านเข้า
ไปไมเ่กิน 1 เมตร 
 
 11.1 บรรดาท่อและอปุกรณ์ตา่งๆท่ีวางไว้ในถนนหรือนอกเขตบ้านและในบริเวณเขตบ้านของผู้ใช้น า้ นบัจากมาตรวดัน า้
และเคร่ืองกัน้น า้ออกมา เป็นทรัพย์สินของการประปา 
 
ข้อท่ี 12 เม่ือตดิตัง้มาตรวดัน า้เรียบร้อยแล้ว การประปาจะตีตราผนกึมาตรวดัน า้ไว้เพ่ือป้องกนัการขโมยน า้ โดยการกลบั
มาตรหรือถอดมาตร 
 
ข้อท่ี 13 ในกรณีท่ีพบวา่ ลวดตีตรามาตรวดัน า้ขาดผู้ ใช้ (เจ้าบ้าน) จะต้องแจ้งให้องค์การบริหารสว่นต าบลทราบทนัที 
หากทิง้ไว้และองค์การบริหารสว่นต าบลจบัได้หรือตรวจพบ ถือวา่ผู้ใช้น า้มีเจตนาขโมยน า้ การประปาจะงดจา่ยน า้
ชัว่คราวจนกวา่จะมีการหาข้อเท็จจริงจนเรียบร้อย 
 
ข้อท่ี 14 การกระใดๆ ก็ตามท่ีท าให้ทรัพย์สินของการประปาเสียหายจะโดยเจตนาหรือไมผู่้กระท าการนัน้ๆจะต้องชดใช้
คา่เสียหายให้กบัการประปาตามจ านวนเงินทัง้หมด 
 
ข้อท่ี 15 หากผู้ใช้น า้ผู้ใดมีเจตนาจะขโมยน า้ ใช้น า้โดยไม่ผา่นมาตรวดัน า้หรือเปล่ียนแปลง แก้ไขตวัมาตรวดัน า้ แก้ไขตวั
มาตรวดัน า้ หรือการกระท าใดๆก็ตามท่ีเจตนาตอ่การขโมยน า้ การประปาจะงดจา่ยน า้ทนัที และจะต้องเสียคา่ปรับเป็น
เงิน 1,000 บาท 
 
ข้อท่ี 16 ในกรณีท่ีน า้ร่ัว การประปาจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการซอ่มแซมทัง้หมด แตเ่จ้าของท่ีดนิบริเวณท่ีร่ัวจะต้องแจ้งให้
องค์การบริหารสว่นต าบลทราบ หากนิ่งเฉยการประปาจะถือวา่ส่อเจตนาท่ีจะไมร่่วมรับผิดชอบในการบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
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ข้อท่ี 17 หากผู้ใช้น า้จะขอยกเลิกการใช้น า้ หรือโอนให้ผู้ อ่ืนจะต้องแจ้งตอ่องค์การบริหารสว่นต าบลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และให้องค์การบริหารสว่นต าบลอนญุาตเสียก่อนจงึสิน้สดุเป็นผู้ใช้น า้ มิฉะนัน้ จะถือว่าเป็นผู้ใช้น า้อยู่ และจะต้องเสียคา่
น า้ตามท่ีการประปาเรียกเก็บ 
 
ข้อท่ี 18 ผู้ ท่ีถกูงดจา่ยน า้ไมว่่ากรณีใดๆก็ตามหากมีความประสงค์จะใช้น า้อีกจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ตามท่ีการ
ประปาก าหนด 
 
ข้อท่ี 19 เงินคา่น า้ การประปาเรียกเก็บจากผู้ใช้น า้ภายในวนัท่ี 20 ของทกุเดือน 
 
ข้อท่ี 20 การประปายินยอมให้ผู้ใช้น า้ ค้างช าระคา่น า้ได้ไมเ่กิน 7 วนั หากถึงก าหนดผู้ ค้างช าระ ยงัไมน่ า้เงินไปช าระตอ่
องค์การบริหารสว่นต าบล การประปาจะงดจา่ยน า้ชัว่คราว 
 
ข้อท่ี 21 การประปาจะเรียกเก็บคา่น า้ประปาตามจ านวนตวัเลขท่ีแสดงในมาตรวดัน า้ ในราคาท่ีก าหนดไว้ในท้าย
ข้อบญัญัตนีิ ้
 
ข้อท่ี 22 คา่บ ารุงรักษามาตรวดัน า้ให้เป็นไปตามอตัราท้ายข้อบญัญตันีิ  ้
 
ข้อท่ี 23 การประปาสงวนไว้ซึง่สิทธิและอ านาจท่ีอนญุาตหรืองดจา่ยน า้ให้ใครก็ได้ ทัง้นีเ้พ่ือยดึความอยูร่อดของการ
ประปาเป็นหลกั 
 
ข้อท่ี 24 การประปาสงวนได้ซึง่สิทธิท่ีจะงดการสง่น า้ ในเวลาใดชัว่คราวโดยไมต้่องแจ้งเหตผุล และความจ าเป็นเป็นการ
ลว่งหน้า 
 
ข้อท่ี 25 ถ้าผู้ใช้น า้กระท าการฝ่าฝืนข้อบญัญตัิ หรือไมป่ฏิบตัิตามค าแนะน า ตกัเตือนโดยชอบของเจ้าหน้าท่ีการประปา 
การประปาทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะงดการสง่น า้ให้ใช้ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งขอใช้
ประปา 
 

1 ชัว่โมง องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ อ าเภอ
ทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุย
า 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูต้อง) 
 

1 ชัว่โมง องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ อ าเภอ
ทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุย
า 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   2 ชัว่โมง 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 1.2 ชัว่โมง 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ขนำดมำตรวัดน ำ้ 1/2 นิว้ 

 ค่ำธรรมเนียม 800 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

2) ขนำดมำตรวัดน ำ้  3/4 นิว้ 
 ค่ำธรรมเนียม 1,300 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

3) ค่ำธรรมเนียมในกำรตดิตัง้มำตรวัดน ำ้ใหม่ในกรณีงดถูกส่งน ำ้ 
 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยธุยา 

หมายเหตุ (เบอร์โทรศพัท์ 035-760436 ต่อ 12) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 23/07/2558 
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สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ อ าเภอทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


