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คูมือสําหรับประชาชน: การขอยกเลิกประปาช่ัวคราว 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอยกเลิกประปาช่ัวคราว 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแกงคอย เรื่อง หลักเกณฑการใชนํ้าประปาและอัตราคาบริการ พุทธศักราช 2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ.2553 

2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอยกเลิกประปาช่ัวคราว  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ กองการประปา เทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 103/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใชนํ้าประปา เทศบาลเมืองแกงคอย ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองแกงคอย ที่ขอใชนํ้าประปาเพื่อใชในการอุปโภค-บริโภค มีความประสงคที่
จะหยุดใชนํ้าช่ัวคราวและเลิกใชนํ้า โดยผูใชนํ้าประปามายื่นคํารองและกรอกรายละเอียดผูใชนํ้า พรอมแบเอกสารตามที่กําหนด ตอเจาหนาที่
กองการประปา และเจาหนาที่จะดําเนินการตามระเบียบที่กําหนดไว 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 
ตามที่ผูขอใชนํ้ายื่นเพื่อหยุดใชนํ้า 
 

15 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กองการ
ประปา  เทศบาลเมืองแกงคอย) 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่พิจารณา ดําเนินการ
ถอดมาตรวัดนํ้า 
 

1 ถึง 2 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กองการ
ประปา  เทศบาลเมืองแกงคอย) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   2 ถึง 3 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุก
ฉบับ) 

2) สําเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ (พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุก
ฉบับ) 

3) ใบเสร็จรับเงินคาประกัน
การใชนํ้าประปา 

- 1 0 ฉบับ (-กรณีใบเสร็จรับเงินคาประกัน
การใชนํ้าหาย ผูใชนํ้าตองไป
แจงความและนําใบแจงความ
มายื่นใหกับกองการประปา 
เพื่อดําเนินการขอถอนเงิน
ประกันคืน) 

4) คํารองทั่วไป - 1 1 ฉบับ - 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 131 

หมายเหตุ (กองการประปา เทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 103 / www.kaengkhoi.go.th) 
2) ชองทางการรองเรียน 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) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลเมืองแกงคอย สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 


