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คู่มือสำหรั บประชำชน: ข้ อบัญญัตอิ งค์ กำำรบริหำรส่ วนตำบล เรื่อง กิจกำรประปำองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบล
ท่ ำเจ้ ำสนุก พ.ศ.2548
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก อาเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: ข้ อบัญญัตอิ งค์กาารบริหารส่วนตาบล เรื่ อง กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก
พ.ศ.2548
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก อาเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับที ่ 6)
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบล เรื่ อง กิจการประปา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก พ.ศ.2548
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
2 ชัว่ โมง
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน ข้ อบัญญัติองค์กาารบริ หารส่วนตาบล เรื่ อง กิจการประปาองค์การบริ หารส่วนตาบล
ท่าเจ้ าสนุก พ.ศ.2548
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ทีท่ าการองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลเรื่ อง กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก พ.ศ. 2548
อาศัยอานาจตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 องค์การบริหาร
ส่วนตาบล และนายอาเภอท่าเรื อ ดังต่อไปนี ้
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ข้ อที่ 1 ข้ อบัญญัตนิ ี ้ เรี ยกว่า ข้ อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบล เรื่ อง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ า
สนุก พ.ศ. 2548
ข้ อที่ 2 คาว่า การประปา ตามข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนี ้ หมายถึง การประปาองค์การบริหารส่วนตาบลท่า
เจ้ าสนุก โดยการประปาองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก ส่งน ้าเข้ าไปให้ ใช้ ตามเคหะสถาน บ้ านเรื อนต่าง ๆ ต่อเมื่อ
ผู้ใช้ น ้าได้ ทาหนังสือสัญญากับการประปาแล้ ว (สาหรับผู้ใช้ น ้าก่อนโอนประปาหมูบ่ ้ านเข้ าองค์การบริหารส่วนตาบล
อนุโลมไม่ต้องทาสัญญากับการประปา)สัญญาว่าจะปฏิบตั ิตนตามข้ อบัญญัติสาหรับผู้ใช้ น ้าทุกประการ
ข้ อที่ 3 ให้ ใช้ ข้อบัญญัตนิ ี ้ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก เมื่อได้ ประกาศไว้ โดยเปิ ดเผยที่สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลแล้ ว
ข้ อที่ 4 ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก รักษาการตามข้ อบัญญัตนิ ี ้ และมีอานาจตีความ หรื อวินิ จฉัยผ่อน
ผันการปฏิบตั ิตามความในข้ อบัญญัตนิ ี ้ได้ ในการที่มีเหตุสมควร
ข้ อที่ 5 การแก้ ไขข้ อบัญญัตินี ้ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจและมติของสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก
ข้ อที่ 6 ข้ อบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ เป็ นต้ นไป
ระเบียบว่าด้ วยการใช้ น ้าประปา
ข้ อที่ 7 ผู้ใช้ น ้าได้ แก่บคุ คลที่องค์การบริหารส่วนตาบลยินยอมให้ ใช้ น ้าจากการประปาแห่งนี ้
ข้ อที่ 8 การใช้ น ้าเมื่อมีผ้ ปู ระสงค์ที่จะขอใช้ น ้าประปา จะต้ องยื่นแจ้ งความประสงค์ขอใช้ น ้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบล และจะต้ องได้ รับการยินยอมเสียก่อนจึงต่อใช้ น ้าได้
ข้ อที่ 9 การจ่ายค่าธรรมเนียม กรณีที่เป็ นผู้ใช้ น ้ารายใหม่ต้องชาระเงินเป็ นค่าธรรมเนียมผู้ใช้ น ้าประปาตามอัตราท้ าย
ข้ อบัญญัตนิ ี ้
ข้ อที่ 10 การต่อท่อแยกจากท่อเมนจนถึงมาตรวัดน ้า การประปาจะเป็ นผู้ดาเนินการในการติดตังให้
้ โดยองค์การบริหาร
ส่วนตาบลรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเดินท่อไม่เกิน 16 เมตร หลักจากตัวมาตรวัดน ้าเข้ าภายในบ้ าน เจ้ าของบ้ านเป็ น
ผู้ดาเนินการเอง
ข้ อที่ 11 การติดตังมาตรวั
้
ดน ้าจะต้ องติดตังไว้
้ ในที่เปิ ดเผย สามารถตรวจสอบได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อห่างจากรัว้ บ้ านเข้ า
ไปไม่เกิน 1 เมตร
11.1 บรรดาท่อและอุปกรณ์ตา่ งๆที่วางไว้ ในถนนหรื อนอกเขตบ้ านและในบริเวณเขตบ้ านของผู้ใช้ น ้า นับจากมาตรวัดน ้า
และเครื่ องกันน
้ ้าออกมา เป็ นทรัพย์สินของการประปา
ข้ อที่ 12 เมื่อติดตังมาตรวั
้
ดน ้าเรี ยบร้ อยแล้ ว การประปาจะตีตราผนึกมาตรวัดน ้าไว้ เพื่อป้องกันการขโมยน ้า โดยการกลับ
มาตรหรื อถอดมาตร
ข้ อที่ 13 ในกรณีที่พบว่า ลวดตีตรามาตรวัดน ้าขาดผู้ใช้ (เจ้ าบ้ าน) จะต้ องแจ้ งให้ องค์การบริ หารส่วนตาบลทราบทันที
หากทิ ้งไว้ และองค์การบริหารส่วนตาบลจับได้ หรื อตรวจพบ ถือว่าผู้ใช้ น ้ามีเจตนาขโมยน ้า การประปาจะงดจ่ายน ้า
ชัว่ คราวจนกว่าจะมีการหาข้ อเท็จจริงจนเรี ยบร้ อย
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ข้ อที่ 14 การกระใดๆ ก็ตามที่ทาให้ ทรัพย์สินของการประปาเสียหายจะโดยเจตนาหรื อไม่ผ้ กู ระทาการนันๆจะต้
้
องชดใช้
ค่าเสียหายให้ กบั การประปาตามจานวนเงินทังหมด
้
ข้ อที่ 15 หากผู้ใช้ น ้าผู้ใดมีเจตนาจะขโมยน ้า ใช้ น ้าโดยไม่ผา่ นมาตรวัดน ้าหรื อเปลี่ยนแปลง แก้ ไขตัวมาตรวัดน ้า แก้ ไขตัว
มาตรวัดน ้า หรื อการกระทาใดๆก็ตามที่เจตนาต่อการขโมยน ้า การประปาจะงดจ่ายน ้าทันที และจะต้ องเสียค่าปรับเป็ น
เงิน 1,000 บาท
ข้ อที่ 16 ในกรณีที่น ้ารั่ว การประปาจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมทังหมด
้
แต่เจ้ าของที่ดนิ บริเวณที่รั่วจะต้ องแจ้ งให้
องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ หากนิ่งเฉยการประปาจะถือว่าส่อเจตนาที่จะไม่ร่วมรับผิดชอบในการบารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน
ข้ อที่ 17 หากผู้ใช้ น ้าจะขอยกเลิกการใช้ น ้า หรื อโอนให้ ผ้ อู ื่นจะต้ องแจ้ งต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และให้ องค์การบริ หารส่วนตาบลอนุญาตเสียก่อนจึงสิ ้นสุดเป็ นผู้ใช้ น ้า มิฉะนัน้ จะถือว่าเป็ นผู้ใช้ น ้าอยู่ และจะต้ องเสียค่า
น ้าตามที่การประปาเรี ยกเก็บ
ข้ อที่ 18 ผู้ที่ถกู งดจ่ายน ้าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามหากมีความประสงค์จะใช้ น ้าอีกจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่การ
ประปากาหนด
ข้ อที่ 19 เงินค่าน ้า การประปาเรี ยกเก็บจากผู้ใช้ น ้าภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
ข้ อที่ 20 การประปายินยอมให้ ผ้ ใู ช้ น ้า ค้ างชาระค่าน ้าได้ ไม่เกิน 7 วัน หากถึงกาหนดผู้ค้างชาระ ยังไม่น ้าเงินไปชาระต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบล การประปาจะงดจ่ายน ้าชัว่ คราว
ข้ อที่ 21 การประปาจะเรี ยกเก็บค่าน ้าประปาตามจานวนตัวเลขที่แสดงในมาตรวัดน ้า ในราคาที่กาหนดไว้ ในท้ าย
ข้ อบัญญัตนิ ี ้
ข้ อที่ 22 ค่าบารุงรักษามาตรวัดน ้าให้ เป็ นไปตามอัตราท้ ายข้ อบัญญัตนิ ี ้
ข้ อที่ 23 การประปาสงวนไว้ ซงึ่ สิทธิและอานาจที่อนุญาตหรื องดจ่ายน ้าให้ ใครก็ได้ ทังนี
้ ้เพื่อยึดความอยูร่ อดของการ
ประปาเป็ นหลัก
ข้ อที่ 24 การประปาสงวนได้ ซงึ่ สิทธิที่จะงดการส่งน ้า ในเวลาใดชัว่ คราวโดยไม่ต้องแจ้ งเหตุผล และความจาเป็ นเป็ นการ
ล่วงหน้ า
ข้ อที่ 25 ถ้ าผู้ใช้ น ้ากระทาการฝ่ าฝื นข้ อบัญญัติ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนา ตักเตือนโดยชอบของเจ้ าหน้ าที่การประปา
การประปาทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะงดการส่งน ้าให้ ใช้
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้แจ้ งยื่นเอกสารแจ้ งขอใช้
ประปา

1 ชัว่ โมง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกู ต้ อง)

1 ชัว่ โมง

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน ตาบลท่าเจ้ าสนุก
อาเภอท่าเรื อ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
องค์การบริหารส่วน ตาบลท่าเจ้ าสนุก
อาเภอท่าเรื อ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 2 ชัว่ โมง
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 1.2 ชัว่ โมง
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ส
ำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
1
ฉบับ
1)
ประชำชน
สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง 1
1
ฉบับ
2)
บ้ ำน
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม
16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ขนำดมำตรวัดนำ้ 1/2 นิว้
ค่ ำธรรมเนียม 800 บาท
หมำยเหตุ -

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

5/5

ขนำดมำตรวัดนำ้ 3/4 นิว้
ค่ ำธรรมเนียม 1,300 บาท
หมำยเหตุ 3) ค่ ำธรรมเนียมในกำรติดตัง้ มำตรวัดนำ้ ใหม่ ในกรณีงดถูกส่ งนำ้
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าเจ้ าสนุก อ.ท่าเรื อ จ.พระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ (เบอร์ โทรศัพท์ 035-760436 ต่อ 12)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
2)

ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

17/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้ า
สนุก อาเภอท่าเรื อ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

