
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การบรหิารกจิการประปา 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแมส่รวย จังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามมาตรา 51 (1) และมาตรา 60 แหง่พระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ-มเตมิถงึ (ฉบบัที- 13) พ.ศ. 2552 เทศบาล
ตําบลเจดยีห์ลวงไดต้ราเทศบญัญัต ิเรื-อง &quot;การบรหิารกจิการประปาเทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง พ.ศ. 2555&quot; ขึ:น
บงัคบัใชใ้นเขตเทศบาล โดยมหีลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื-อนไขดงันี: 
 
ขอ้ 4 &quot;กจิการประปา&quot; หมายถงึ การดําเนนิการ การจัดการ หรอืการทําขึ:น เพื-อใหม้นํี:าสะอาดเพื-อการอปุโภค 
บรโิภค และการเกษตรของเทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง 
 
&quot;คา่ใชจ้่ายในการตดิตั :งประปา&quot; หมายถงึ เงนิหรอืคา่ธรรมเนียมอื-นใดที-การประปาเทศบาลตําบลเจดยีห์ลวงเรียก
เก็บจากผูใ้ชนํ้:าประปารวมทั :งคา่ซื:อ คา่เชา่มาตรวัดนํ:า คา่ทอ่ อปุกรณ์ คา่แรง คา่ดําเนนิการตดิตั :งประปาจนแลว้เสร็จ แตไ่ม่
รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการตดิตั :งประปาภายในอาคาร 
 
ขอ้ 5 ผูป้ระสงคจ์ะขอใชนํ้:าประปาเทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง จะตอ้งยื-นคํารอ้งตามแบบ 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองประปา  เทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง 
(ในพื:นที-เทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง ที-ใหบ้รกิารระบบประปา) 
โทร. 053-950732  โทรสาร 053-950382  e-mail : 
chedeeloung@hotmail.com/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั :งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 

ข ั0นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 10 วนั 
 

ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูป้ระสงคจ์ะขอใชนํ้:าหรอืผูร้ับมอบอํานาจยื-นคําขอพรอ้มเอกสาร
หลกัฐาน/เจา้หนา้ที-ตรวจสอบคาํขอใชนํ้:าและเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ/แจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที-การเงนิรับชําระคา่ตดิตั :งประปาชั-วคราว/คา่มาตรวดันํ:า
และอปุกรณ์พรอ้มตดิตั :ง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ที-จัดทําสญัญาการใชนํ้:าประปา เสนอเจา้พนักงาน
ทอ้งถิ-นลงนามอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ที-ดําเนนิการตดิตั :งประปายังสถานที-ขอตดิตั :ง 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) บตัรประจําตวัประชาชน - 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

ใบมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ในกรณีที-ผูย้ื-นคําขอใชนํ้:าเป็นผูเ้ชา่ หรอืผูอ้าศยัตามทะเบยีน
บา้น ตอ้งมหีนังสอืมอบอํานาจจากเจา้บา้นมาประกอบดว้ย) 

- 

4) 
 

กรณีผูใ้ชน้ํ 0าเป็นนติบุิคคล จะตอ้งมหีลกัฐานการจดทะเบยีนตาม
กฎหมาย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมและค่าคําขออนุญาตตดิต ั0งมเิตอร์   มาตรวดันํ 0า 
ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1/2 น ิ0ว คา่แรงตดิต ั0งพรอ้มคา่ธรรมเนยีม
ตา่งๆ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

2) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ ค่ า คํ า ข อ อ นุ ญ า ต ต ิ ด ต ั0 ง ม ิ เ ต อ ร ์
มาตรวดันํ 0า ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1 นิ0ว คา่แรงตดิต ั0งพรอ้ม
คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ  
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 250 บาท 
  
 

3) ค่าเช่ามาตรวดันํ 0าคร ั0งละ  มาตรวดันํ 0า ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 
1/2 นิ0ว ตวัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 250 บาท 
  
 

4) คา่เชา่มาตรวดันํ 0าคร ั0งละ   มาตรวดันํ 0า ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1 
นิ0ว ตวัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 600 บาท 
  
 

5) คา่บํารงุรกัษามาตรวดันํ 0าและคา่แรงจดมาตรวดันํ 0า เดอืนละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

6) คา่ทอ่และอุปกรณ์ประกอบ   มาตรวดันํ 0า ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 
1/2 นิ0ว คา่ใชจ้า่ย 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  
 

7) คา่ทอ่และอุปกรณ์ประกอบ   มาตรวดันํ 0า ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 
1 นิ0ว คา่ใชจ้า่ย 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

8) อตัราคา่ประกนัการใชน้ํ 0า   มาตรวดันํ 0า ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 
1/2 นิ0ว  อตัราคา่ประกนั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

9) อตัราคา่ประกนัการใชน้ํ 0า   มาตรวดันํ 0า ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1 
นิ0ว  อตัราคา่ประกนั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

10) อตัราคา่นํ 0าประปา   1 - 10 ลบ.ม.ๆ ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 3 บาท 
  



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

 
11) อตัราคา่นํ 0าประปา   11 - 30 ลบ.ม.ๆ ละ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  
 

12) อตัราคา่นํ 0าประปา   31 - 100 ลบ.ม.ๆ ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 7 บาท 
  
 

13) อตัราคา่นํ 0าประปา   101 ลบ.ม. ข ึ0นไป ลบ.ม. ละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง หรอืศนูยดํ์ารงธรรมเทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง 

(หมายเหต:ุ (เลขที-  999 หม◌่ ู4 ตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย 57180  โทร.053-950732  
โทรสาร 053-950382  e-mail : chedeeloung@hotmail.com  หรอืเว็ปไซด ์
http://www.chedeeloung.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที- 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที- 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรื-องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั :น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื-องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื�อกระบวนงาน: การบรหิารกจิการประปา  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ-น เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแมส่รวย จังหวดัเชยีงราย 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที-เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ-มเตมิถงึ (ฉบบัที- 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 51(1) ประกอบมาตรา 60  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที-มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื0นที�ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ-น 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญตีเิทศบาล พ.ศ. 2496  แกไ้ขเพิ-มเตมิ (ฉบบัที- 13) พ.ศ. 
2552 
ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 10.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี-ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที-มากที-สดุ 0 

 จํานวนคําขอที-นอ้ยที-สดุ 0 
 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน  การบรหิารกจิการประปา มานสิา เทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง 28/01/2559 
15:16 
 
 

เอกสารฉบับนี:ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที-เผยแพร่คูม่อื: - 


