ประเภทกระบวนการงานบริการ
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

ขอบเขตการใหบริการ

คูมือประชาชน

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จภายในหนวยงานเดียว
ขอใชน้ําประปาถาวร
สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา

สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา
ถนนโพธิ์กลาง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
โทรศัพท๐ – ๔๔๒๔-๑๕๐๐ ตอ ๑๗๐๘

หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

ระยะเวลาเปดใหบริการ

วันจันทร ถึงวันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ผูขอใชน้ําประปาที่เปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีทะเบียนบานถูกตอง หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบาน เมื่อมีความ
ประสงคจะใชน้ําประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา ตองยื่นคํารองขอใชน้ําประปาใหมที่สํานักการประปา เทศบาลนคร
นครราชสีมา ตามวันและเวลาราชการ

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการการขอใชน้ําประปาถาวร

ขั้นตอน
๑. ผูขอใชน้ําประปายื่นคํารองตามแบบฟอรมคํารองที่กําหนดและ
เขียนแผนที่บริเวณที่ขอใชน้ําพอสังเขป
๒. เจาหนาที่จะตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารหลักฐาน
และแจงผูยื่นคํารองทราบ
๓. งานติดตั้ง ๒ ออกสํารวจ จัดทําแบบแปลนและประมาณราคา
คาใชจายและเสนอผูบังคับบัญชาอนุญาตตามลําดับ
๔. เมื่อไดรับการอนุญาตแลวจะแจงใหผูขอใชน้ํามาชําระคาธรรมเนียม
๕. ผูขอใชน้ําชําระคาธรรมเนียมที่สํานักการประปา เทศบาลนคร
นครราชสีมา
๖. สํานักการประปา จะดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําและลงทะเบียน
เปนผูใชน้ํา

ระยะเวลา
หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑๐ นาที ๑.งานธุรการ สํานักการประปา
๕ นาที

๒.งานธุรการ สํานักการประปา

๗ วัน

๓.งานติดตั้ง ๒ สํานักการประปา

๕ นาที
๑๐ นาที

๔.งานธุรการ สํานักการประปา

๓ วัน

๖.งานติดตั้ง ๑ และงานธุรการ
สํานักการประปา

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๑๑ วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการขอใชน้ําประปาถาวร
๑.
๒.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอใชน้ํา
สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ระบุบานเลขที่ หรือสําเนาหนังสือ
สัญญาเชาซื้ออาคารเพื่อแสดงวามีกรรมสิทธิ์ครอบครองอาคาร หรือสําเนาหนังสือสัญญา
ซื้อขายอาคารของบานหรืออาคารที่จะขอใชน้ําประปา

เอกสารเพิ่มเติมในกรณีตาง ๆ
๑.
๒.

๕.งานการเงินและบัญชี
สํานักการประปา

กรณีผูขอใชน้ําไมมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่จะขอใชน้ําประปา จะตองนําสําเนาทะเบียนบาน
ที่อยูปจจุบันของผูขอใชน้ํามาดวย
กรณีผูขอใชน้ําเปนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรอื่น ๆ ที่ไดจดทะเบียนสามัญ
ธนาคารพาณิชย โรงเรียนเอกชน และนิติบุคคลอื่น ๆ ใหผูจัดการหรือเจาของผูมีอํานาจตาม
กฎหมายเปนผูลงนามในแบบคํารองเรื่องขอใชน้ําประปาและสัญญาการใชน้ําประปากับ
การประปา ผูขอใชน้ําอาจทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นทําการแทนได โดยตองมีผูลงนาม
เปนพยาน ๒ คน และปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ซึ่งผูรับมอบอํานาจจะตองนําหลักฐาน
สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานไปดวย

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

-๒-

อัตราคาธรรมเนียมขอใชน้ําประปาถาวร
(๑) คาประกันการใชน้ํา การประปาจะเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดน้ํา เพื่อเปนหลักประกันในการชําระคา
น้ําประปาแตละเดือน ผูใชน้ําจะไดรับคาประกันการใชน้ําคืนเต็มจํานวนเมื่อยกเลิกการใชน้ํากรณีไมมีหนี้คางชําระคา
น้ําประปา กรณีเปนหนวยราชการจะไดรับการยกเวนคาประกันการใชน้ํา
(๒) คาแรงงาน คาวัสดุอุปกรณ อันไดแก คาแรงงาน มาตรวัดน้ํา ทอประปาและอุปกรณ อื่นๆ ที่ใชในการ
ติดตั้งนับถัดจากมาตรวัดน้ําถึงจุดประสานทอ ผูยื่นคํารองจะตองเสียตามราคาเหมาจายตามอัตราคาบริการการขอใช
น้ําประปาและการประปาจะดําเนินการให เวนแตทอและอุปกรณหลังมาตรวัดน้ําที่ผูขอใชน้ําตองดําเนินการเอง การ
ติดตั้งมาตรวัดน้ํา ขนาดไมเกิน ๑" ใหใชอุปกรณทอที่มีขนาดใหญกวามาตรวัดน้ําอยางนอย ๑ ขนาด เพื่อประสานกับ
ทอประธานทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําและระยะหางจากทอเมนประธานไมเกิน ๑๐ เมตร จะใชราคาเหมาจายไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
อัตราคาเหมาจายการขอใชน้ําประปาถาวร
ขนาดมาตรวัดน้ํา
(นิ้ว)
๑/๒”
๓/๔"
๑"
๑ ๑/๒"
๒"
๒ ๑/๒"
๓"
๔"
๖"

วัสดุอุปกรณ
๒,๕๐๐
๒,๕๐๐
๒,๕๐๐
คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ
คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ
คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ
คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ
คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ
คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ

การรับเรื่องรองเรียน

รายละเอียดราคาเหมาจาย(บาท)
คาประกัน คาแรงติดตั้งและ
คามาตรวัดน้ํา
การใชน้ํา
ประสานทอ
๙๖๐
๕๐๐
๖๕๐
๑,๑๘๐
๘๐๐
๖๕๐
๒,๐๕๐
๑,๕๐๐
๗๕๐
คิดคาใชจายจริง
๕,๖๕๐
๓,๐๐๐
ตามทอที่วางใหม
คิดคาใชจายจริง
๑๑,๐๐๐
๔,๐๐๐
ตามทอที่วางใหม
คิดคาใชจายจริง
๑๕,๙๐๐
๕,๐๐๐
ตามทอที่วางใหม
คิดคาใชจายจริง
๒๑,๒๘๐
๑๐,๐๐๐
ตามทอที่วางใหม
คิดคาใชจายจริง
๒๕,๒๐๐
๑๕,๐๐๐
ตามทอที่วางใหม
คิดคาใชจายจริง
๔๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
ตามทอที่วางใหม

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
- สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา

- โทรศัพท
: ๐๔๔-๒๔๑๕๐๐
- โทรศัพท :สายดวน ๑132 เทศบาลนครนครราชสีมา
- เว็บไซด
: http://www.koratcity.go.th/

สรุป
รวมคาเหมาจาย
(บาท)
๔,๖๑๐
๕,๑๓๐
๖,๘๐๐
คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ
คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ
คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ
คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ
คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ
คิดคาใชจายตาม
ประมาณการ

หมายเหตุ

ไมรวมภาษี
มูลคาเพิม่

ตัวอยางแบบฟอรมการขออนุญาตขอใชน้ําประปาถาวร

คํารองฉบับที่....................../ ๕๘

คํารองเรื่อง ขอตอน้ําประปาถาวร

เลขที่รับคํารองลําดับที่......................../ ๕๘

ทําที่ สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา
วันที่.......๒๓ เมษายน ๒๕๕๘...................
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว ........นายแสนดี จริงใจ.........................อายุ...๓๐......ป เชื้อชาติ...ไทย..............
อยูบานเลขที่....๑๑๑..........หมูท.ี่ ........ถนน...เดชอุดม.................ตําบล....ในเมือง........................อําเภอ.....เมือง..................
จังหวัด...นครราชสีมา.................ขอทําคํารองยื่นตอสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้
ดวยขาพเจามีความประสงคตอน้ําประปาเขาบานเลขที่.........๑๑๑.........ถนน...เดชอุดม...........................
ตําบล ......ในเมือง.....................อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ลงชื่อ ...นายแสนดี จริงใจ................ผูยื่นคํารอง
เอกสารประกอบการยื
น
ขอ
(....นายแสนดี จริงใจ................)
□1.บัตรประจําตัว
ตรวจ.................................ผูรับคํารอง
ตรวจถูกตอง................................................หัวหนางานธุรการ
□ 2. สําเนาทะเบียนบ้ าน
□ 3................................

สํารวจแลว ผูใชน้ําจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมใหกับ สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาดังนี้
รายการ
เปนเงิน (บาท)
คามาตรวัดน้ําขนาด ǿ..............จํานวน...............เครื่อง พรอมอุปกรณติดตั้งระยะไมเกิน ๑๐ เมตร
คามาตรวัดน้ําขนาด ǿ..............จํานวน...............เครื่อง (ประมาณการตามจริง)
คาเชามาตรวัดน้ําขนาด ǿ.............จํานวน..............เดือน พรอมอุปกรณติดตั้งระยะไมเกิน ๑๐ เมตร
คาเชามาตรวัดน้ําขนาด ǿ..............จํานวน..............เดือน (ประมาณการตามจริง)
คาธรรมเนียมประสานทอและติดตั้งมาตรวัดน้ํา
คาตรวจ
คาวัสดุอุปกรณ
คาแรงขุดดิน
คาซอมถนนยาง/คอนกรีต
รวมเปนเงิน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม ๗%
คาประกันการใชน้ํา
คาภาษีมูลคาเพิ่ม ๗%
เงินอุทิศเปนคาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช,ทอ-อุปกรณประปา การใชน้ํานอกเขตเทศบาล
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

.............................

ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

รวม...........รายการ เปนเงินทั้งสิ้น...........................บาท (.........................................................................................................)
ลงชื่อ.....................................................ผูประมาณการ ลงชื่อ..........................................................หัวหนางานติดตั้ง2
(......................................................)
(.........................................................)
ลงชื่อ...............................................หัวหนาฝายติดตั้ง
ลงชื่อ..............................................ผอ.สวนบริการและซอมบํารุง
(......................................................)
(........................................................)
เรียน ปลัดเทศบาล
.............................................................
..............................................................
ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
ผูอํานวยการสํานักการประปา

เรียน นายกเทศมนตรี
..............................................................
..............................................................
ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
ปลัดเทศบาล

คําสั่ง
.............................................................
.............................................................
ลงชื่อ...................................................
(.................................................)
นายกเทศมนตรี

บานเลขที่...๑๑๑..................................

ผูใชน้ําเขต...........................................

ถนน....เดชอุดม....................................

เลขที่ผูใชน้ํา..........................................

ผูใหสัญญาชื่อ..นายแสนดี จริงใจ..........

วันที่ติดตั้ง.............................................

หนังสือสัญญาการใชน้ําประปา
วันที.่ ...๒๓....เดือน...เมษายน..........พ.ศ..๒๕๕๘.............
ขาพเจานาย / นาง / นางสาว....นายแสนดี จริงใจ.......................................ขอใหสํานักการประปา
เทศบาลนครนครราชสีมา จัดการตอทอสําหรับสงน้ําประปาเขาในบานของขาพเจาและขาพเจายอมรับจะปฏิบัติ
ตามระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาดังขอความที่แจงตอไปนี้
๑. ขาพเจายอมใหสัญญาวาจะไมซอมแซม หรือยินยอมใหผูหนึ่งผูใดทําการเกี่ยวของอยางหนึ่งอยางใดกับทอที่ตอเขา
ไปกับเครื่องกั้นน้ําหรือมาตรวัดน้ํา โดยมิไดขออนุญาตตอสํานักการประปาเทศบาลนคร นครราชสีมา เปนอันขาด
และถาสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ตองซอมแซมแกไขเครื่องเหลานี้ดวยเหตุใด ๆ แลว ขาพเจายอมใช
เงินซอมแซมแกไขนั้นใหแกสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
๒. ในระหวางที่ใชสัญญานี้อยู ถามีน้ํารั่วเปลืองไป ณ เวลาหนึ่งเวลาใด น้ําที่รั่วเปลืองไปนั้นจะเปนเพราะ
ทอที่ตอภายนอกมาตรวัดน้ํา หรือเครื่องกั้นน้ําหรือมาตรวัดน้ําชํารุด และมิไดซอมก็ตาม ขาพเจายอมใชเงินใหแก
สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เปนคาเสียหายทดแทนน้ํารั่วไปตามที่เจาหนาที่ประเมิน แตถาปรากฏวา
น้ํารั่วเปลืองไปนั้นเปนเหตุการณชํารุดเสียหายอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งขาพเจาไดรายงานแจงเหตุเปน
ลายลักษณ
อักษรแกสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาไดตรวจพบแลวนั้น ขาพเจาไมตองชดใชเงินใหแกสํานักการ
ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
๓. หากมีน้ํารั่วภายในมาตรวัดน้ํา อาจเปนเพราะทอสงน้ําภายในมาตรวัดน้ําชํารุด หรืออุปกรณภายในบาน
ชํารุดก็ตาม ถือวาเปนความผิดพลาดของผูใชน้ํา ผูใชน้ําตองชําระเงินคาน้ําใหแกสํานักการประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ตามตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดน้ํา
๔. แมว าในเวลาหนึ่ งเวลาใดที่ใช หนั งสือ สั ญญานี้อยู ถ าเจ าหน าที่คนหนึ่ งคนใดของสํ านักการประปา
เทศบาลนครนครราชสีมา ตรวจพบวามาตรวัดน้ําที่ติดตั้งไวสําหรับการใชน้ําในบาน มีผูใดเปดโดยมีเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดก็ดี หรือมีผูถูกตองทําใหเสียหายก็ดี หรือตามที่ประทับผนึกไวนั้นแตก ชํารุดหรือมีผูทําลายเสียหายก็ดี ถา
มีเหตุเชนนี้แลว ขาพเจายอมใชเงินใหแกสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําใหม
และชํ าระค าชดเชยจํ านวนน้ําที่สู ญหายไปตามที่เ จาหน าที่ป ระเมิ น รวมทั้ งคาปรับฐานผิดระเบี ยบวาดวยการใช
น้ําประปาอีก ๓,๐๐๐ บาท เปนอยางนอย

-๒๕. ขาพเจายอมใหเจาพนักงานของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งมีหนาที่เขาใน
บานที่กลาวนี้ไดทุกเวลาไมวาจะเปนเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตาม เพื่อตรวจมาตรวัดน้ําหรือแนวทอตาง ๆ เมื่อ
จําเปนจะตองตรวจ
๖. ขาพเจายอมชําระเงินคาน้ําประปาตามที่ตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดน้ํา ซึ่งสํานักการประปา
เทศบาลนครนครราชสีมาจะไดติดตั้งไวสําหรับจํานวนน้ําซึ่งใชในบานที่กลาวนี้ และยอมเสียเงินคาบริการประจําเดือน
และอื่น ๆ ซึ่งไดกําหนดไวในขอบังคับหรือในอัตราซึ่งจําไดแกไขกําหนดตอไป
๗. ขาพเจายินยอมชําระเงินคาน้ําประปาใหกับสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ในอัตรา
ขั้นต่ําตามที่กําหนด ในกรณีที่ขาพเจาใชน้ําไมถึง ๕ ลูกบาศกเมตร / เดือน หรือมิไดใชน้ําเลยในเดือนนั้น (อัตรานี้
ยังไมรวมคาบริการประจําเดือน) สําหรับผูที่ไดรับสวนลดคาน้ําหนึ่งในสามจะไดรับสวนลดเฉพาะสวนที่เกินจากอัตรา
ขั้นต่ําเทานั้น
๘. ขาพเจายอมเสียเงินคาบริการประจําเดือนตามอัตราที่เทศบาลนครนครราชสีมากําหนดไวใน
ขณะนี้หรือในภายภาคหนา รวมทั้งภาษีมูลคาเพิ่ม หรืออื่น ๆ ที่จะไดกําหนดในโอกาสตอไป
๙. ขาพเจาใหสัญญาวา ทอและเครื่องอุปกรณตาง ๆ ที่ตอจากทอเมนจนถึงมาตรวัดน้ําขาพเจาขอ
ยกใหเปนสมบัติของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา และสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมามีสิทธิ
ที่จะตัดตอใหผูอื่นใช อันเปนผลประโยชนของสํานักการประปาไดทุกประการ
๑๐. หากขาพเจาละเลยไมปฏิบัติตามขอความตาง ๆ ที่ไดกลาวไวในหนังสือสัญญานี้แมแตขอหนึ่ง
ขอใด สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มีอํานาจที่จะเลิกสงใชน้ําในบานที่กลาวนี้ และยกเลิกหนังสือ
สัญญานี้เสียก็ได แตจํานวนเงินตาง ๆ ที่ขาพเจาจะตองชดใชใหแกสํานั กการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาตามที่
คางอยูเวลานั้นมากนอยเทาใด สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมามีสิทธิที่จะฟองเรียกเอาจากขาพเจาได
ขาพเจายอมรับวาขาพเจาไดรับขอบังคับตาง ๆ วาดวยการใชน้ําประปาของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
และหากสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาออกขอบังคับหรือระเบียบอันใดเกี่ยวกับสํานักการประปาเทศบาล
ขึ้นในภายหนา ขาพเจายินดีจะปฏิบัติตามขอบังคับนั้นทุกประการ

ลงชื่อ..........นายแสนดี จริงใจ................ผูใชน้ํา
(..........นายแสนดี จริงใจ................)

เขียนที่..สํานักการประปาเทศบาลนคร
วันที.่ .....๒๓.......เดือน....เมษายน......พ . ศ .....๒๕๕๘..................
ขาพเจา....นายแสนดี จริงใจ.......อายุ......๓๐.........ป สัญชาติ.....ไทย........เชื้อชาติ......ไทย........
ตั้งบานเรือนอยูท.ี่ .......๑๑๑.........หมูท.ี่ ...........ซอย...............ถนน.....เดชอุดม....ตําบล.....ในเมือง................................
อําเภอ.........เมือง.....................จังหวัด...นครราชสีมา....ขอใหขอตกลงกับสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
ในการยื่นคํารองขอใชน้ําประปาดังนี้
๑. แนวเขตที่ ข า พเจ า หรื อ ผู แ ทนข า พเจ า ได ชี้ ใ ห กั บ เจ า หน า ที่ ช องสํ า นั ก การประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมา สํารวจประมาณการวางทอตอน้ําในบานนี้ เปนกรรมสิทธิ์อันพึงมีของขาพเจา หากในโอกาสตอไปมีผู
ทักทวงจนเปนเหตุใหขาพเจาพนจากกรรมสิทธิ์นั้นแลว การประปามีสิทธิที่จะรื้อถอนทอประปาและงดการจายน้ําให
ขาพเจาได โดยขาพเจาไมมขี อโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
๒. ในการดําเนินการขอตอน้ําประปา โดยขาพเจาเปนผูออกคาใชจายตาง ๆ ในการวางทอประปาจากจุดแนวเมน
ประปาเดิม ถึงจุดที่ติดตั้งมาตรวัดน้ําครั้งนี้ เมื่อสํานักการประปาเทศบาลนครนคราชสีมา ดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลว ขาพเจาเขาใจดีวา บรรดาท อและอุปกรณการประปาตองตกเปนสมบัติของสํานักการประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมา หากภายหลังมีผูใดมาตอน้ําจากทอดังกลาวเปนสิทธิ์ของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ที่
จะอนุญาตใหตอทอได โดยขาพเจาไมเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ............นายแสนดี จริงใจ.....................ผูขอใชน้ํา
(..........นายแสนดี จริงใจ.....................)

ลงชื่อ..............................................................พยาน / เจาหนาที่
(...........................................................)

ลงชื่อ.............................................................พยาน
(...........................................................)

