
มาตรฐานการปฏิบัติงาน : การติดตั้งระบบน้ําประปา/บริการน้ําประปา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1.ช่ือกระบวนงาน : การขอใช้ประปา 

2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กองช่าง เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

3.ประเภทการบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

4.หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

5.กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือเก่ียวข้อง : 

 1)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสูงเหนือ เรื่อง การใช้น้ําประปา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ.2551 

6.ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป 

7.พ้ืนท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน/เขตเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 

8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสูงเหนือ เรื่อง การใช้

น้ําประปา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551  ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย/ข้อกําหนด ฯลฯ    5 วัน 

9.ข้อมูลสถิติ 

   จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน  0   จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  4  จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 1 

10.ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน (สําเนาคู่มือประชาชน การขอใช้น้ําประปา ทต.หนองสูงเหนือ  

11.ช่องทางให้บริการ 

    1)สถานท่ีให้บริการ งานกิจการประปา กองช่าง เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 ณ 

ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) ชั้น 2 โทรศัพท์ : 042-674514 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

    2) ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง ศุกร์(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)ต้ังแต่เวลา 

08.30 – 16.30 น. 

12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

    งานกิจการประปา กองช่าง เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมการผลิต

และการจําหน่ายน้ําประปา การติดต้ังประปา บํารุงซ่อมแซม การควบคุมดําเนินการเก่ียวกับการงบประมาณรายได้ 

รายจ่าย การบัญชี การพัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปา รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีภารกิจงานท่ีให้บริการประชาชน ดังนี้ 
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1) การใช้ประปาใหม่แบบถาวรและชั่วคราว 

2) การโอนสิทธิการใช้น้ําประปา 

3) การขอยกเลิกในการใช้น้ําประปาและขอเงินประกันคืน 

4) การขอนํามาตรวัดน้ําท่ีถูกงดจ่ายไปติดต้ัง 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 ตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอใช้น้ําประปายื่นเอกสารพร้อม
ตรวจสอบคําขอ/คําร้องและเอกสาร
ประกอบ 
-ส่งเรื่องท่ีตรวจสอบหลักฐานให้
เจ้าหน้าท่ี 

0.5 วัน กองช่าง 
เทศบาลตําบล
หนองสูงเหนือ 

 

2 เตรียมการ/
ตรวจสอบสถานท่ี 

แจ้งเจ้าหน้าท่ีสํารวจสถานท่ีผู้ขอใช้
น้ําประปารวมถึงสํารวจวัสดุอุปกรณ์
ประปาในการติดต้ังมาตรวัดน้ําใหม่ 

1 วัน กองช่าง 
เทศบาลตําบล
หนองสูงเหนือ 

 

3 การพิจารณา เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร/สถานท่ี 
พร้อมเสนอความเห็นตามลําดับชั้น 

1 วัน กองช่าง 
เทศบาลตําบล
หนองสูงเหนือ 

 

4 การพิจารณา แจ้งผลการขออนุญาต 0.5 วัน กองช่าง 
เทศบาลตําบล
หนองสูงเหนือ 

 

5 การชําระเงิน ผู้ขอใช้น้ําประปาชําระค่าธรรมเนียม
พร้อมอุปกรณ์ในการติดต้ัง 

0.5 วัน กองคลัง 
เทศบาลตําบล
หนองสูงเหนือ 

 

6 ดําเนินการ ติดต้ังมาตรวัดน้ําให้ผู้ขอติดต้ัง 1 วัน กองช่าง 
เทศบาลตําบล
หนองสูงเหนือ 

 

รวมระยะเวลาดําเนินการรวม  4 วัน 

14.งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว : ผ่านการลดข้ันตอน 
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15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

 1. เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสารฉบับ

จริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ  
2 สําเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบับ  
 

 2. เอกสารอ่ืนๆ  สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสารฉบับ

จริง 

จํานวนเอกสาร
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 สําเนาใบอนุญาตก่อสร้าง 
(เฉพาะบ้านพักอาศัย) 

- 0 1 ฉบับ  

2 หนังสือการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย กรณีเป็นนิติ
บุคคล(ไม่เกิน 1 เดือน) 

- 1 0 ฉบับ  

16.ค่าธรรมเนียม 

 1)ตามข้อบัญญัติเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ เรื่องการใช้น้ําประปา พ.ศ.2551 

             ค่าธรรมเนียม  0 บาท 

17.ช่องทางการร้องเรียน 

 1) ช่องทางการร้องเรียน งานกิจการประปา กองช่าง เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร 49160 โทร 042-674514 อีเมล์ E-mail : 5490701@dla.go.th หรือ ท่ีเว็บไซด์ เทศบาลฯ
http://nongsungnuea.go.th/web/index.php  ช่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ 
 2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ งานนิติการ เทศบาลตําบลหนองสูง-
เหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 โทร 042-674514 
 

 


