
คูมือสําหรับประชาชน : การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2555 
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
การขอติดตั้งประปา 
 
1. ผูขอใชน้ําประปาตองนํา สําเนาทะเบียนบาน,สํานําบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการและแผนผังที่ต้ังมาตรวัดน้ํา มาใหการ
ประปาเทศบาลตําบลกกกุงไวเปนหลักฐานในกรณีผูขอใชน้ํามีชื่อเปนผูอาศัยในบานหรือบานเชาตองใหเจาบานทําใบมอบอํานาจ
อนุญาตใหตอทอติดตั้งมาตรวัดนํ้ามามอบใหการประปาเทศบาลตําบลกกกุงไวเปนหลักฐาน 
 
2. เม่ือผูขอใหนํ้ายื่นคําขอตอเทศบาลตําบลกกกุง ตองเสียคาธรรมเนียมในการย่ืนคําขอใชน้ําตามอัตราแนบทายเทศบัญญัตินี้
และเสียคาใชจายในการติดตั้งมาตรวัดนํ้าและอุปกรณ(กรณีที่เทศบาลเปนจัดหาและดําเนินการติดตั้ง) ตามอัตราทายเทศบัญญัติ
นี้ 
 
3. สําหรับสถานที่ราชการ บานพักของทางราชการ โรงดรียนรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ วัดและสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาตางๆ ที่
ไดจดทะเบียนใบอนุญาติแลว การขอใชน้ําประปาตองใหหัวหนาสวนราชการ/องคการหรือผูมีอํานาจตามกฎหมาย เปนผูลงนาม
ยื่นความประสงคขอติดตั้งประปาเปนคูสัญญาใชน้ําประปากับการประปาเทศบาลตําบลกกกุง 
 
4. บริษัท หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญ ธนาคารพานิชยโรงดรียนเอกชน ที่ประสงคขอติดต้ังประปาในนามบริษัทตองยื่น
คํารองตามแบบของการประปาเทศบาลตําบลกกกุงโดยใหผูมัอํานาจตามกฎหมายเปนผูลงนามย่ืนความประสงคขอติดต้ังประปา
และเปนคูสัญญาใชน้ําประปาเทศบาลตําบลกกกุง โดยนําหลักฐานมาแสดง 
 
5. แบบคํารอง แบบคําขอ สัญญาการใชน้ํา แผนผัง หรือแบบพิมพอ่ืนๆ ใหเปนไปตามที่เทศบาลตําบลกกกุงกําหนด 
  
 

ชองทางการใหบริการ 
 

 สถานที่ใหบรกิาร 
เทศบาลตําบลกกกุง ม.1 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.รอยเอด 
45220 
043-611055/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วันทําการ 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสารประกอบในการยื่นคําขอตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการยื่นคําขอ 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาท ี เทศบาลตําบลกกกุง 
อําเภอเมืองสรวง 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 
2) การพิจารณา 

พิจารณาคําขอโดยเจาหนาที่ 
(หมายเหตุ: -)  

20 นาท ี เทศบาลตําบลกกกุง 
อําเภอเมืองสรวง 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

ลงนามอนุญาติโดยนายกเทศมนตรี 
(หมายเหตุ: -)  

1 นาท ี เทศบาลตําบลกกกุง 
อําเภอเมืองสรวง 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ผูยื่นคําขอตองเซนตรับรองสําเนาถูกตอง พรอมกับลงวันที่
กํากับ) 

เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง 
จังหวัดรอยเอ็ด 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง 
จังหวัดรอยเอ็ด 

3) 
 

แบบคํารอง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง 
จังหวัดรอยเอ็ด 

4) 
 

แบบคําขอ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง 
จังหวัดรอยเอ็ด 

5) 
 

สัญญาการใชน้ํา 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง 
จังหวัดรอยเอ็ด 

6) 
 

แผนผัง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) คาธรรมเนียมในการใชน้ําประปา 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 100 บาท 
  
 

 
ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) เทศบาลตําบลกกกุง ม.1 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.รอยเอด 45220 โทรศัทพ 043-611055 

(หมายเหตุ: -)  
2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
1) แบบฟอรมการขอใชน้ําประปา เทศบาลตําบลกกกุง 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่



ช่ือกระบวนงาน: การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2555  
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
เทศบาลตําบลกกกุง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

  
1)เทศบัติญัติเทศบาลตําบลกกกุง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2555  
ระดบัผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พื้นที่ใหบรกิาร: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ไมไดกําหนด 
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0 

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0 
 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: [สําเนาคูมือประชาชน] การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2555 เทศบาลตําบลกกกุง ปฐมพงศ 
24/07/2558 13:34 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคูมือ: - 


