
คู่มือส ำหรบัประชำชน : กำรบริหำรกิจกำรประปำหมู่บ้ำนของเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
หน่วยงำนที่ใหบ้รกิำร :เทศบาลต าบลเมืองปานอ าเภอเมืองปานจังหวัดล าปางกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
หมวดที่ 4 
การใช้ประปาหมู่บ้าน 
*********************** 
 
ข้อ 15 ผู้ประสงค์จะใช้น  าประปาหมู่บ้านให้ยื่นความประสงค์ขอใช้น  าประปาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและ
เมื่อได้ความยินยอมแล้วจึงจะใช้ประปาได้โดยเสียค่าธรรมเนยีมการขอใช้น  าค่าปรบัค่าติดตั งมาตรวัดน  าตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของเทศบาล 
 
ข้อ 16 การติดตั งมาตรวัดน  าต้องติดตั งไว้ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบไดห้รือห่างจากรั วบ้านไม่เกินหนึ่งเมตร 
 
กรณีมีการต่อน  าออกจากมาตรวัดน  าให้เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นความประสงค์ขอใช้น  าประปา 
 
ข้อ 17 กรณีทีม่ีการยกเลิกการใช้น  าหรอืโอนใหผู้้อื่นต้องแจง้ให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรและได้รับอนญุาต
จากคณะกรรมการก่อนจึงสิ นสุดเป็นผู้ใช้น  ามิฉะนั นยังถือว่าเป็นผู้ใช้น  าอยู่และจะต้องรบัผิดชอบจ่ายค่าน  าตามที่
คณะกรรมการหรอืผู้ได้มอบหมายเรียกเก็บ 
 
ข้อ 18 ผู้ใดท าใหท้รพัย์สินของระบบประปาหมู่บ้านเสียหายผู้นั นจะตอ้งชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กจิการประปาหมู่บ้าน 
 
ข้อ 19 ผู้ใดโดยทจุริตเอาน  าประปาหมูบ่้านไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน  าหรือท าด้วยประการใดๆเพื่อ
เอาน  าประปาหมูบ่้านไปใช้ให้งดจ่ายน  าแก่สมาชิกผู้ใช้น  านั นและจะตอ้งชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กจิการประปาหมู่บ้าน 
 
ข้อ 20 ระยะในการเก็บค่าน  าและระยะเวลาในการค้างช าระค่าน  าให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของเทศบาล 
 
 
 
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานท่ีให้บริการ 
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองปำน 446 หมู่ 4 ต ำบลเมืองปำน
อ ำเภอเมืองปำนจังหวัดล ำปำง 52240 โทร.054276280 
โทรสำร  054276280 ต่อ 18/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :0 - 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบเอกสารประกอบในการยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์
และเงิืือนไขในการยื่นค าขอ 
(หมำยเหต:ุ -) 

15 วันท าการ เทศบาลต าบลเมอืงปาน
อ าเภอเมืองปานจังหวัด

ล าปาง 
 

2) กำรพิจำรณำ 
พิจารณาค าขอโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน 
(หมำยเหต:ุ -) 

15 วันท าการ เทศบาลต าบลเมอืงปาน
อ าเภอเมืองปานจังหวัด

ล าปาง 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
ลงนามอนญุาตการยินยอมโดยคณะกรรมการหมูบ่้าน 
(หมำยเหต:ุ -) 

15 วันท าการ เทศบาลต าบลเมอืงปาน
อ าเภอเมืองปานจังหวัด

ล าปาง 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ2ฉบับ 
หมำยเหต(ุผู้ยื่นค าขอต้องเซ็นต์รบัรองส าเนาพร้อมลงวันที่) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุผู้ยื่นค าขอรบัรองส าเนาถูกต้องและลงวันที่ในเอกสาร) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรขอใช้น้ ำค่ำปรับค่ำติดตั้งมำตรวัดน้ ำ 
(หมำยเหต:ุ (ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของ
เทศบำล)) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองปาน 446 หมู่ 4 ต าบลเมืองปานจังหวัดล าปาง 
(หมำยเหต:ุ -) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 
(หมำยเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์คช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลอือ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรบันักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าขออนุญาตใช้น  าประปา  
(หมำยเหต:ุ (ตำมคณะกรรมกำรก ำหนดโดยควำมเห็นชอบจำกเทศบำล)) 

 
หมำยเหต ุ- 



 
ชื่อกระบวนงำน:การบรหิารกิจการประปาหมู่บ้าน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลเมืองปานอ าเภอเมืองปานจังหวัดล าปางกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ินเทศบาลต าบลเมืองปานอ าเภอเมอืงปานจังหวัดล าปาง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 
กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 
1)เทศบญัญัติต ำบลเมืองปำนเรื่องกำรบรหิำรกิจกำรประปำหมู่บ้ำนของเทศบำลต ำบลเมืองปำนพ.ศ.2560 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พ้ืนท่ีให้บริกำร:ท้องถ่ิน 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ:ไม่ได้ก าหนด 
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:[ส าเนาคู่มอืประชาชน] การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน  20/09/2560 20:57 
 
 

เอกสารฉบบันี ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 


