
 

 

 

 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส                                  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์ : 0 7580 9165                                  (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร : 0 7580 9165                ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 
งานที่ให้บริการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การขออนุญาตติดตั้งประปา 

กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส จึงออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเสไว้ โดยมติของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเส และโดยความเห็นชอบจากนายอ าเภอถ้ าพรรณรา  ในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเสเรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเง่ือนไขในการใช้น้ าประปา และอัตราค่าบริการ พ.ศ. 2551  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้มีอ านาจในการจัดเก็บอัตราค่าบริการน้ าประปา ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง (เงินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
เรียกเก็บจากผู้ขอใช้น้ าประปา รวมทั้งค่ามาตรวัดน้ า ค่าท่ออุปกรณ์ ค่าแรง และค่าติดตั้งประปา ตามข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว) 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอติดตั้งมาตรวดัน้ าที่ พร้อมเอกสาร 
ประกอบ 
(ระยะเวลา 0.5 วัน) 
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2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถานท่ีตดิตั้งมาตรวดัน้ ารายละเอียดแนว
ท่อเมน การต่อท่อเมน การต่อท่อแยก การติดตั้งมาตรวัดน้ า 
ตรวจสอบรายละเอียด การติดตั้งอุปกรณ์จ่ายน้ าภายในบ้าน เช่น 
ก๊อก ท่อภายใน และอื่น ๆ ก าหนดท่อเมนและมาตรวัดน้ า และ
ประมาณการอุปกรณ์ ท่ีผู้ขอต้องเตรียมไว้ให้/พร้อมเตรียม
ค่าธรรมเนียม  (ระยะเวลา 1.5 วนั) 
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3. อนุมัตลิงนามในใบค าร้องขอตดิตั้งมาตรวัดน้ า 
(ระยะเวลา 0.5 วัน) 
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ระยะเวลา           ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 3 วัน 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเ่กิน 3 วัน/ราย 

4. ผู้ขออนุญาต ช าระค่าธรรมเนียม พร้อมเซ็นตส์ัญญา 
การใช้น้ าประปา 
(ระยะเวลา 0.5 วัน) 
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อัตราค่าธรรมเนียม 
การติดตั้งประปาเพื่อการใช้น้ า 
(1) การติดตั้งประปาเพ่ือการใช้น้ าแบบถาวร มาตรวัดน้ าขนาด 1/2 คิดค่าประกันมาตรละ 100 บาท 
(2) การติดตั้งประปาเพ่ือการใช้น้ าแบบถาวร 
ก าหนดให้ติดตั้งมาตรวัดน้ าได้ขนาดไม่เกิน 2” คิดค่าประกันการใช้น้ าประปา ดังนี้ 
มาตรวัดน้ าขนาด 1/2”   คิดค่าประกันมาตรละ  1,000   บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด  3/4”   คิดค่าประกันมาตรละ  1,500   บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด 1”   คิดค่าประกันมาตรละ  2,500   บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด  1 1/2”   คิดค่าประกันมาตรละ  6,000   บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด  2”   คิดค่าประกันมาตรละ          10,000  บาท   
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้บริการ 
อัตราค่าบริการทั่วไปเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ าเป็นรายเดือนตามขนาดมาตรวัดน้ า  ดังนี้ 
มาตรวัดน้ าขนาด  1/2”   คิดค่าบริการทั่วไปเดือนละ  5     บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด  3/4”  คิดค่าบริการทั่วไปเดือนละ 10    บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด   1”  คิดค่าบริการทั่วไปเดือนละ 20    บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด  1 1/2 ”  คิดค่าบริการทั่วไปเดือนละ 40    บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด  2”   คิดค่าบริการทั่วไปเดือนละ 80    บาท   
มาตรวัดน้ าขนาด  2 1/2”  คิดค่าบริการทั่วไปเดือนละ 100  บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด  3”   คิดค่าบริการทั่วไปเดือนละ  120  บาท 
มาตรวัดน้ าขนาด  4” ขึ้นไป  คิดค่าบริการทั่วไปเดือนละ  140  บาท 
อัตราค่าใช้น้ าประปา 
-ค่าน้ าประปาของผู้ใช้น้ าประปาถาวร คิดลูกบาศก์เมตร (Unit) ละ 5.00 บาท 
-ค่าน้ าประปาของผู้ใช้น้ าประปาชั่วคราว คิดลูกบาศก์เมตร (Unit) ละ 5.00 บาท 
-ค่าน้ าประปาซึ่งจ าหน่ายจากท่อธาร คิดลูกบาศก์เมตร (Unit) ละ 5.00 บาท 

 
 
 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         จ านวน  1   ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน          จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพื่อร้องเรียนได้ที่  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  โทรศัพท์ 
075-80 -9166   โทรสาร 075-80-9165 หรือเว็บไซต์ www.klongse.go.th , 

การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.klongse.go.th/




 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


