
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใชน้ ำ้ประปำ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลทา่ยาง อ าเภอทา่ทา่ยาง จังหวัดเพชรบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ตามขอ้บังคับเทศบาลต าบลทา่ยาง วา่ดว้ยหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขการใชน้ ้าประปา และอัตรา คา่บรกิาร พ.ศ.2544 มผีล

บังคับตัง้แตวั่นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เป็นตน้ไป ก าหนดใหผู้ท้ ีม่ภีมูลิ าเนาในเขตเทศบาลต าบลทา่ยาง หากมคีวามประสงค์

ขอใชน้ ้าประปา ตอ้งยีน่ความประสงคต์ามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการใชน้ ้าประปาและช าระคา่บรกิารตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบ  

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
กองการประปา เทศบาลต าบลทา่ยาง โทร. 0-3246-3009 
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (ไมม่พัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 4 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีรั่บค าขอใชน้ ้าประปาและตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (งานจ าหน่ายและบรกิาร กองการประปา เทศบาล
ต าบลทา่ยาง))  

10 นาท ี เทศบาลต าบลทา่ยาง 
อ าเภอทา่ยาง จังหวัด

เพชรบรุ ี
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีส่ ารวจและประมาณคา่ใชจ้า่ย 
(หมายเหต:ุ (งานจ าหน่ายและบรกิาร กองการประปา เทศบาล
ต าบลทา่ยาง))  

1 วัน เทศบาลต าบลทา่ยาง 
อ าเภอทา่ยาง จังหวัด

เพชรบรุ ี
 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีต่ดิตัง้มาตรวัดน ้าประปา 
(หมายเหต:ุ (งานจ าหน่ายและบรกิาร กองการประปา เทศบาล
ต าบลทา่ยาง))  

3 วัน เทศบาลต าบลทา่ยาง 
อ าเภอทา่ยาง จังหวัด

เพชรบรุ ี

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีข่อตดิต ัง้น ำ้ประปำ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

4) 
 

เอกสำรมอบอ ำนำจกรณีมอบใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำรแทน พรอ้มส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 
 

เอกสำรอืน่ ๆ เชน่สญัญำซือ้ขำย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) 
2) 
3) 

 
 
4) 
5) 

คา่แรง 
คา่ส ารวจ 
คา่ตรวจกอ๊ก  

-  ตรวจกอ๊ก 5 กอ๊กแรก อัตรากอ๊กละ 
-  ตรวจกอ๊กที ่6 เป็นตน้ไปกอ๊กละ 
คา่ค ารอ้งขอใชน้ ้าประปา 
เงนิประกันการขอใชน้ ้าประปา 
- ขนาด ½  นิว้  อัตรา 
- ขนาด ¾  นิว้  อัตรา 
- ขนาด 1   นิว้   อัตรา 
- ขนาด 1½ นิว้ อัตรา 
- ขนาด 2-4 นิว้ อัตรา 
  

60 บาท/ราย  
35 บาท/ราย 
 

20 บาท 
10 บาท 
5 บาท/ราย 
 
400 บาท 
600 บาท 
800 บาท 
1,200 บาท 
3,000 บาท 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยด์ ารงธรรมเทศบาลต าบลทา่ยาง 888 ถ.ทา่ยาง-หนองบว้ย ม.1 ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุ ี76130  
โทร.0-3463-0000-2 ตอ่ 117 หรอื www.thayang-phet.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอใชน้ ้าประปา 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

http://www.thayang-phet.go.th/

