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คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระคาน้ําประปา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลนาทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระคาน้ําประปา
2. หน ว ยงานเจ า ของกระบวนงาน : องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาทรายอํ า เภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราชจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อื่นๆ (เชนการออกผลการวิเคราะห / ใหความเห็นชอบ)
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : อบต.นาทราย
8. กฎหมายข อ บั ง คั บ /ข อตกลงที่ กํ า หนดระยะเวลา ข อบั ญ ญั ต องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาทราย เรื่ อง การใช
น้ําประปา พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10.ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน 0
11.ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลังฝายจัดเก็บรายได /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน/ติดตอดวย
ตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)
หมายเหตุ(กรณีมีการชําระเงินคาน้ําประปาปดรับเวลา 15.00 น.)
12.หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ไดออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เรื่องการใชน้ําประปาพ.ศ.
2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 หมวดที่ 4 อัตราคาน้ําประปาคาปรับและการเก็บเงิน
ขอ 32 คาน้ําประปา กําหนดอัตราคาน้ําหนวยละ 3.00 บาท (สามบาทถวน)
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่
ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา สวนงาน / หนวยงานที่ หมายเหตุ
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1 การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นใบเสร็จคคาน้ําประปา
30 นาที องคการบริหารสวนตําบล กองคลัง
นาทรายอําเภอเมือง
ฝายจัดเก็บ
นครศรีธรรมราช จังหวัด รายได
นครศรีธรรมราช
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
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13.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
14.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
1)
ใบเสร็จคา
1
0
ฉบับ
น้ําประปา
15.คาธรรมเนียม
คาน้ําประปากําหนดอัตราคาน้ําประปาหนวยละ 3 บาท
16.ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง/ฝายจัดเก็บรายได) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย 80280 / รองเรียนดวยตนเอง
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท : 0 7576 4101 ตอ 3
3. ทางไปรษณีย ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย)
ชองทางการรองเรียน
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
17. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
19/08/2558
สถานะ
รออนุมัติขั้นที่ 1
โดยหัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
จัดทําโดย
องคการบริหารสวนตําบล
นาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย
-
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