
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตใช้น  ำประปำ  
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
 
หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต  
หมวด 1 กำรขอใช้น  ำประปำ  
ข้อ 1 ผู้ขอใช้น  ำประปำของกำรกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอจะต้องยื่นค ำร้องตำมแบบที่
กิจกำรประปำก ำหนด พร้อมช ำระเงินเงินมัดจ ำในกำรติดตั งวำงท่อประปำตำมอัตรำค่ำธรรมเนียมในตำม
ข้อบัญญัติ  
ข้อ 2 ผู้ขอใช้น  ำประปำจำกกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอจะต้องยื่นหลักฐำนดังนี   
1. บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำลงชื่อรับรองควำมถูกต้องจ ำนวน 1 ฉบับ  
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ขอติดตั งประปำหรือเอกสำรกำรขอเลขที่บ้ำน ,หนังสือสัญญำซื อขำยบ้ำนหรืออำคำร , 
หนังสือ สัญญำเช่ำอำคำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง พร้อมส ำเนำลงชื่อรับรองควำมถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ  

ในกรณีที่ผู้ขอใช้น  ำไม่มีชื่ออยู่ในบ้ำนที่จะติดตั งประปำจะต้องน ำส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่อยู่ปัจจุบันของผู้
ขอใช้น  ำมำแสดงด้วย ผู้ขอใช้น  ำที่เป็นหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจต้องให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรองค์กำรหรือผู้มี
อ ำนำจตำมกฎหมำยเป็นผู้ลงนำมใน แบบค ำขอใช้น  ำประปำและสัญญำกำรใช้น  ำประปำกับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโนนยอ ผู้ขอใช้น  ำที่เป็นบริษัทจ ำกัด ,บริษัทมหำชนจ ำกัด ,ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด , ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ,
ธนำคำรพำณิชย์ ,โรงเรียนเอกชน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆให้ผู้จัดกำรหรือเจ้ำของผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยเป็นผู้ลง
นำมในแบบค ำขอใช้น  ำประปำและสัญญำกำรใช้  
ข้อ 3 หลังจำกรับค ำร้องแล้วกำรประปำจะออกส ำรวจสถำนที่พร้อมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยและจะแจ้งให้ผู้ขอใช้
น  ำทรำบ ภำยใน 7 วัน  
ข้อ 4 เมื่อผู้ขอใช้น  ำได้รับแจ้งประมำณกำรค่ำแรงและค่ำวัสดุอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยค่ำมำตรวัดน  ำค่ำประกัน
กำรใช้น  ำ ค่ำแรงและค่ำวัสดุอุปกรณ์อ่ืนแล้วจะต้องน ำเงินมำช ำระภำยใน 60 วัน 

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
 กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
จังหวัดนครรำชสีมำ / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น.  

 

ขั นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วันท ำกำร 

ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอใช้น ้ำประปำยื่นค้ำร้องตำมแบบพิมพ์องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลโนนยอก้ำหนด  

1 ชั่วโมง กองช่ำง  



ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
2) กำรพจิำรณำ 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของค้ำขอและควำมครบถ้วน
ของเอกสำรหลักฐำนทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้ำหน้ำที่แจ้งต่อผู้ยื่นค้ำขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด้ำเนินกำรหำกไม่สำมำรถด้ำเนินกำรได้ใน
ขณะนั นให้จัดท้ำบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร
หรือหลักฐำนยื่นเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดโดยให้
เจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค้ำขอลงนำมไว้ในบันทึกนั นด้วย 

1 ชั่วโมง กองช่ำง 

3) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำหน้ำที่ออกตรวจสอบกำรติดตั งมำตรวัดน ้ำ พิจำรณำว่ำ
เป็นด้วยควำมถูกต้องตำมข้อบังคับต้ำบลอนุญำตให้ใช้
น ้ำประปำ   
กรณีไม่ถูกต้องตำม แนะน้ำให้ปรับปรุงแก้ไข   

5 วันท ำกำร กองช่ำง 

4) กำรลงนำมออกใบอนญุำต 
เจ้ำหน้ำที่เสนอเรื่องให้ผู้บริหำรพิจำรณำและอนุมัติสั่งกำรให้
ด ำเนินกำรติดตั ง 

1 วันท ำกำร กองช่ำง 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
1) 

 
บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( กรณีเอกสำรที่ยื่นเป็นเอกสำรส ำเนำ จะถูกเก็บไว้แนบ
เรื่องกำรยื่นค ำขอ ) 

- 

3) 
 

หนังสอืมอบอ ำนำจ (ปดิอำกรแสตมป ์30 บำท) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตไม่สำมำรถมำยื่นค ำขอด้วยตนเอง
ได้ พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ (ลง
ลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง)) 
 

- 



 

ค่ำธรรมเนยีม 

ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 
1) ค่ำธรรมเนียม 100.- 
2) เงินประกันกำรใช้น ้ำประปำ 200.- 
3) ค่ำแรงงำนและอุปกรณ์ติดตั ง 700.- 

 

ช่องทำงกำรร้องเรยีน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
1)  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ  

104 หมู่ 4 ต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
หมำยเลขโทรศัพท์ 044 - 487975  
www.nonyor.go.th 
www.facebook.com/ อบต.โนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
Email : admin@nonyor.go.th 

 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
1)  แบบฟอร์มกำรขอใช้น  ำประปำ กิจกำรประปำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มกำรขอใชน้ ำ้ประปำ 
กจิกำรประปำ องคก์ำรบริหำรส่วนตำ้บลโนนยอ 

 

ข้ำพเจ้ำ                                    อยู่บ้ำนเลขท่ี                บ้ำน              หมู่ที่      .   
ต้ำบล                                         อ้ำเภอ                                          จังหวัด                        . 
มีควำมประสงค์ขอใช้น ้ำประปำ                       จ้ำนวน             จุด  โดยข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโนนยอได้ก้ำหนดไว้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น 
 
                                                                                ลงชื่อ                                         . 

(                                                           ) 
วันที่          เดือน                                 พ.ศ.                . 

ควำมเห็นของ กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโนนยอ 
 

กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโนนยอ  พิจำรณำแล้วเห็นควรให้เป็นผู้ใช้น ้ำ         
จำกกิจกำรประปำแห่งนี ได้   โดยผู้ยื่นขอจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยให้แก่ กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
โนนยอ ดังนี  

1. ค่ำธรรมเนียม จ้ำนวน ...100....บำท 
2. เงินประกันกำรใช้น ้ำประปำ จ้ำนวน .....200.....บำท 
3. ค่ำแรงงำนและอุปกรณ์ติดตั ง จ้ำนวน .......700.....บำท 

 
ลงชื่อ                                                            . 

(                                                           ) 
วันที่          เดือน                                 พ.ศ.                . 

 

- ควำมเห็นของ ผู้อ้ำนวยกำรกองช่ำง อบต................................................. 
 
                                                             (.....................................) 

     ผู้อ้ำนวยกำรกองช่ำง 
    หัวหน้ำกิจกำรประปำ อบต. โนนยอ 

- ควำมเห็นของ ปลัด อบต.................................................................................. 
 

(.....................................) 
       ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโนนยอ 

- ควำมเห็น/ข้อพิจำรณำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโนนยอ 
           (   ) อนุมัติ   (   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจำก....................................................................................  
 
                                                                (.......................................) 

                        นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโนนยอ 
 



แบบฟอร์มขอยกเลกิกำรใชน้ ำ้ประปำ 
กจิกำรประปำ องคก์ำรบริหำรส่วนตำ้บลโนนยอ 

 
ข้ำพเจ้ำ                                         อยู่บ้ำนเลขท่ี        บ้ำน              หมู่ที่         . 

ต้ำบล                                 อ้ำเภอ                       จังหวัด                                                  . 
มีควำมประสงค์ขอยกเลิกกำรใช้น ้ำประปำหมู่บ้ำน/                           จ้ำนวน               จุด  มำตรวัดน ้ำ
หมำยเลข .................................  โดยข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่กิจกำรประปำองค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบลโนนยอได้ก้ำหนดไว้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น 
 

ลงชื่อ                                                            . 
(                                                           ) 

วันที่          เดือน                                 พ.ศ.                . 
ควำมเห็นของ ส่วนกิจกำรประปำองคก์ำรบริหำรส่วนต้ำบลโนนยอ 
 

กิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโนนยอ พิจำรณำแล้วเห็นควรให้ยกเลิกกำรเป็น
สมำชิกผู้ใช้น ้ำ ของกิจกำรประปำ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโนนยอ และเบิกจ่ำยเงินค ้ำประกันกำรใช้น ้ำคืน 
เป็นจ้ำนวนเงิน              บำท ให้แก่ ................................................................  
 

ลงชื่อ                                                            . 
(                                                           ) 

วันที่          เดือน                                 พ.ศ.                . 
 

- ควำมเห็นของ หัวหน้ำกิจกำรประปำ อบต................................................. 
 
                                                               (...................................) 

       ผู้อ้ำนวยกำรกองช่ำง  
- ควำมเห็นของ ปลัด อบต.................................................................................. 
-  

 
                                                          (................................................) 

                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโนนยอ 
- ควำมเห็น/ข้อพิจำรณำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโนนยอ 

           (   ) อนุมัติ   (   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจำก....................................................................................  
 
 
                                                                                       (....................................) 

                                                                       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโนนยอ 
 


