
ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบใช้น้้าประปา

เทศบาลต้าบลเชียงเครือ       

โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ติดต่อได้ที่ 

กองช่าง  ส านกัปลัดเทศบาลต าบลเชียงเครือ 

อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. อัตราค่าธรรมเนียมการขอบรรจบมาตรวัด

น้ าประปาทุกสภาพใช้น้ าประปา  ครั้งละ 100 บาท 

7.อัตราค่าใช้น้ าประปา   

 ในกรณีที่มีการจ าหน่ายน้ าพิเศษ  โดย

ผู้ใช้บริการน ารถยนต์บรรจุถังน้ ามาขอรับบริการให้

คิดค่าบริการดังนี้ 

 1.รถบรรทุกน้ า ขนาดไม่เกิน 6 ลบ.ม. 

  คิดอัตรา คันละ 200 บาท 

 2.รถบรรทุกน้ า ขนาดไม่เกิน 8 ลบ.ม. 

  คิดอัตรา คันละ 300 บาท 

 3.รถบรรทุกน้ า ขนาดไม่เกิน 10 ลบ.ม. 

หากพบเห็นเทศบาลต้าบลเชียง

เครือจะด้าเนินการแจ้งความ

ด้าเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด 

     ภายหลังจากท่ีเทศบาลต าบลเชียงเครือได้ประกาศใช้เทศ

บัญญัติเทศบาลต าบลเชียงเครือ  เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ าประปา  อัตราค่าน้ าประปา

และอัตราค่าบริการทั่วไป พ.ศ.2560 แล้วนั้น 

     เทศบาลต าบลเชียงเครือได้เปิดให้บริการประชาชนในการ

ขออนุญาตติดตั้ง ระบบประปาดังนี้ 

     1. การขอติดตั้งประปาขนาดมาตรวัด ขนาด Ø ½” 

     2. การขอติดตั้งประปาขนาดมาตรวัด ขนาด Ø 1” 

ทั้งนี้หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 

เทศบาลต้าบลเชียงเครือจักได้ประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ส้านักงานเทศบาลต้าบลเชียงเครือ 

อ้าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

LINE  Facebook  
ทต.เชียงเครือ กลุ่มผู้ใช้น ้ำ 

เว็ปไชต์  
ทต.เชียงเครือ 



1. ยื่นค าร้องขอติดตั้ง 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นค าร้อง 

4. ส าเนาทะเบียนบ้านที่จะติดตั้งประปา 

5. ใบมอบอ านาจในกรณียื่นแทน 

6. หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้านในกรณีเป็นบ้านเช่า 

7. ใบอนุญาตก่อสร้างกรณีมาตรชั่วคราว 

1. ยื่นค าร้องของดการใช้น้ า 

2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นค าร้อง 

3. ใบเสร็จค่าน้ าเดือนสุดท้าย 

1. ยื่นค าร้องทั่วไป 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นค าร้อง 

1. ยื่นค าร้องทั่วไป 

2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นค าร้อง 

3. ใบเสร็จค่าน้ าเดือนสุดท้าย 

1. ยื่นค าร้องทั่วไป 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /บัตรข้าราชการ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นค าร้อง 

1. ยื่นค าร้องขอย้ายมาตร 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /บัตรข้าราชการ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นค าร้อง 

1. อัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตประปา 

รายการติดตั้ง ค่าธรรมเนียม  (บาท) 

1.ค่าติดตั้งมาตรวดัน้ า 115 

2.ค่าอุปกรณ์ในการติดตั้งมาตรวดัน้ า คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณ 

2. อัตราค่าประกันการใช้น้ า 

มาตรวัดน้้า ค่าประกัน  (บาท) 

ขนาด Ø ½” 200 

ขนาด Ø ¾” 300 

ขนาด Ø 1” 600 

ขนาด Ø 1½” 1,500 

ขนาด Ø 2” 2,000 

3. อัตราค่าบริการทั่วไปรายเดือนตามขนาดมาตรวัดน้ า 

มาตรวัดน้้า ค่าบริการทั่วไป  (บาท) 

ขนาด Ø ½” 10 

ขนาด Ø ¾” 20 

ขนาด Ø 1” 50 

ขนาด Ø 1½” 100 

ขนาด Ø 2” 200 

4. อัตราค่าน้ าประปา  

ลูกบาศก์เมตรละ  (บาท) 
จ้านวนหน่วยน้้า  ประเภทที่อยู่อาศัย

และหอพัก 

ประเภทเพื่อการ

พาณิชย ์

1 - 25  ลบ.ม. 6 6 

26 - 50  ลบ.ม. 7 8 

51 - 75  ลบ.ม. 8 10 

76 - 100  ลบ.ม. 9 12 

100  ลบ.ม.ขึ้นไป 10 15 

5. อัตราประกันการใช้น้ าชั่วคราว 

มาตรวัดน้้า ค่าประกัน  (บาท) 

ขนาด Ø ½” 1,000 

ขนาด Ø ¾” 1,500 

ขนาด Ø 1” 2,500 

ขนาด Ø 1½” 4,000 

ขนาด Ø 2” 6,000 


