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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตต่อท่อเช่ือมน ำ้เสีย หรือน ำ้ทิง้ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตตอ่ทอ่เช่ือมน า้เสยี หรือน า้ทิง้ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) เทศบญัญติัเทศบาลต าบลบางเสร่ เร่ือง การจดัเก็บค่าธรรมเนียมน ้าเสีย พ.ศ.2554 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ เทศบญัญัติเทศบาลต าบลบางเสร่ เร่ืองการจดัเก็บ
คา่ธรรมเนียมน า้เสยี พ.ศ.2554  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  7 วนั  
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตตอ่ทอ่เช่ือมน า้เสยี หรือน า้ทิง้ 20/07/2558 
22:50  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง เทศบาลต าบลบางเสร่ 99 หมู่ 2 ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 20250 

โทรศพัท์ 038436139 ต่อ 108 โทรสาร 038436139 ต่อ 111/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ- 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ไม่มีข้อมลูหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นค าขออนญุาตตอ่ทอ่
เช่ือมน า้เสยี หรือน า้ทิง้ 
พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (กองช่าง เทศบาล
ต าบลบางเสร่) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั - (กองช่าง เทศบาล
ต าบลบางเสร่) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบ
สถานท่ีท่ีจะด าเนินการตอ่
ทอ่เช่ือมน า้เสยี หรือน า้ทิง้ 
 

1 วนั - (กองช่าง เทศบาล
ต าบลบางเสร่) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ตรวจสอบรายงานและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
 

3 วนั - (กองช่าง เทศบาล
ต าบลบางเสร่) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) ส ำเนำทะเบียน - 0 1 ฉบบั - 



3/4 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

บ้ำน 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

ส ำเนำหนงัสอื
รับรองจด
ทะเบียนของ
บริษัทจ ำกดั หรือ
ห้ำงหุ้นสว่น
จ ำกดั 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 

หนงัสอืมอบ
อ ำนำจพร้อมติด
อำกรแสตมป์ 30 
บำท (กรณีผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
ไม่ได้ลงนำมเอง) 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน และ
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้ มี
อ ำนำจลงนำม/
และผู้ ท่ีได้รับ
มอบอ ำนำจ 

- 0 1 ชุด - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมกำรต่อท่อเช่ือมน ำ้เสียหรือน ำ้ทิง้ 

 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
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หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลต าบลบางเสร่ 99 หมู่ 2 ต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 20250 

โทรศพัท์ 038436139 ตอ่ 108 โทรสาร 038436139 ตอ่ 111 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน www.bangsaray.go.th 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ์ 20/07/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลบางเสร่ อ าเภอสตั

หีบ จงัหวดัชลบุรี สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


