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ค�ำน�ำ
 
 

 ด้วยพระราชบญัญัตกิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึง่ได้ประกาศ

ในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2558 และมผีลบงัคบัใช้ในวนัที ่21 กรกฎาคม 2558 ได้บญัญตัใิห้หน่วยงาน

ของรัฐต้องจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 

ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของหน่วยงานให้มคีวามชดัเจน ซึ่งจะเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน และ

หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 การประปานครหลวงในฐานะหน่วยงานของรฐัจงึได้จดัท�าคูม่อืส�าหรบัประชาชนของการประปานครหลวง 

โดยรวบรวมการด�าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตและงานบริการประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อ

เผยแพร่ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาของ 

เจ้าหน้าที ่รวมทัง้รายละเอยีดของเอกสารและหลกัฐานทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการยืน่ค�าขอ เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

การอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และส่งเสรมิการอ�านวยความสะดวก

ในการติดต่อราชการให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล อันจะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 การประปานครหลวงมุ่งหวังให้คู่มือส�าหรับประชาชนเล่มน้ี เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและเป็น 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ 

ของพระราชบัญญัติฉบับนี้   

   

                             
การประปานครหลวง

กันยายน 2558
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กำรแจ้งช� ำระคำ่ธรรมเนียม

เพื่อออกหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 ผู้ใดประสงค์จะท�าการสร้างหรือขยายระบบประปาเอกชนเพื่อจะท�าการผลิตจัดส่งและจ�าหน่ายน�้าประปาให้แก่ผู้อยู่ในบ้านท่ีมี
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยม ี
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการจะต้องยื่นขอ 
ความเห็นชอบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรฐานที่การประปานครหลวงก�าหนด
 ทั้งนี้ ระบบประปา หมายความว่า ระบบน�้าดิบ ระบบผลิตน�้าประปา (รวมถึงระบบก�าจัดตะกอนและ/หรือระบบฆ่าเชื้อโรค 
ในน�า้ประปา (หากมี)) ระบบจัดส่งและจ่ายน�า้ประปา

หมายเหตุ
 1. กรณคี�าขอฯ หรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูต้องหรอืไม่ครบถ้วนหรอืไม่อาจแก้ไข/เพิม่เตมิได้ในขณะนัน้ ผูร้บั
ค�าขอฯ และผู้ยื่นค�าขอฯ จะต้องลงนามในแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารการแจ้งช�าระค่าธรรมเนียมเพื่อออกหนังสือรับรองระบบ
ประปาเอกชนทีเ่จ้าหน้าทีแ่จ้งให้ทราบร่วมกันพร้อมก�าหนดระยะเวลาให้ผูย้ืน่ค�าขอฯ ด�าเนนิการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค�าขอฯ ไม่ด�าเนนิการ
แก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ผู้รับค�าขอฯ จะด�าเนินการคืนค�าขอฯ และเอกสารประกอบการพิจารณา
 2. ในกรณทีีผู่ย้ืน่ค�าขอฯ ไม่ได้มายืน่ด้วยตนเอง ณ ส�านกังานประปาสาขาหรอืฝ่ายส�ารวจและออกแบบ การประปานครหลวง เช่น 
ทางไปรษณย์ี ฝากผูอ้ืน่ส่ง ฯลฯ เมือ่ตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนตามทีร่ะบไุว้ในการแจ้งช�าระค่าธรรมเนยีมเพือ่ออกหนงัสอืรบัรอง
ระบบประปาเอกชน ส�านกังานประปาสาขาหรอืฝ่ายส�ารวจและออกแบบ การประปานครหลวง จะแจ้งให้ผู้ยืน่ค�าขอหรอืผู้แทนส่งเอกสาร
ให้ส�านักงานประปาสาขาหรือฝ่ายส�ารวจและออกแบบ การประปานครหลวง ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
 3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค�าขอฯ และยังไม่นับระยะเวลาด�าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค�าขอฯ จะด�าเนินการแก้ไขค�าขอฯ 
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเตมิครบถ้วนตามแบบรบัเรือ่งและตรวจสอบเอกสารการแจ้งช�าระค่าธรรมเนยีมเพือ่ออกหนงัสอืรบัรองระบบประปาเอกชน
นัน้เรียบร้อยแล้ว
 4. ขัน้ตอนการด�าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามทีร่ะบไุว้ในคูม่อืประชาชน
เรียบร้อยแล้ว
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สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท  
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0 2331 0028 ถึง 30/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 
(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที ่1564/1 ถนนสุขุมวิท  
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 
โทร. 0 2331 0031-2, 0 2331 1115, 0 2331 8161/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 
(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

เลขที่ 27 ซอยบุญศิริ 4 ถนนสขุุมวทิ ต�าบลปากน�า้ อ�าเภอเมอืง 

จงัหวัดสมทุรปราการ 10270 

โทรศัพท์ 0 2384 1411-2, 0 2384 7647/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี 

เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 

Tel. : 0 2298 6700-24/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท 

เบอร์กลาง โทร. 0 2537 8225 โทรสาร 0 2537 8226,

0 2537 8227/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2286 0172, 0 2286 0174/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)

ช่องทางการให้บริการ
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว 

เลขที่ 591 ซ.รามค�าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  10310 

โทรศัพท์ 0 2934 4815/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น 

เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ตู้กลาง 0 2585 7444, 0 2585 0319, 0 2585 3889, 

0 2585 0490/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาบางเขน เลขที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

0 2552 1550/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปามีนบุรี เลขท่ี 133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  

โทรศัพท์ 0 2543 6500/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เลขท่ี 133 ถนนรามค�าแหง

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : 0 2543 6500/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ถนนพระรามที่ 2 

ซอย 31 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0 2427 6000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 

ซอย 31 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ  10150 

โทรศัพท์ : 0 2427 7000 (9 คู่สาย)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-6:30 น.

(มีพักเที่ยง)
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

อาคารส�านักงานบางกอกน้อยบริเวณโรงงานผลิตน�า้มหาสวัสดิ์ 

เลขที่ 170 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ต�าบลปลายบาง

อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

หมายเลขตู้กลาง 0 2449 0011, 0 2448 0239, 0 2448 0461, 

0 2448 0670, 0 2448 0263, 0 2448 0513, 0 2448 0860/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาภาษเีจรญิ เลขที ่186/39 หมู ่6 ถนนกาญจนาภเิษก

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ : 0 2455 0044, 0 2455 0055/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282  ถนนนนทบุรี

ต�าบลท่าทราย อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2589 0035-8/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาบางบัวทอง 

เลขที่ 59 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต�าบลโสนลอย

อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

โทรศัพท์ 0 2571 2982-7/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขามหาสวัสด์ิ เลขท่ี 170 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก 

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ : 0 2449 0129/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ฝ่ายส�ารวจและออกแบบ  

อาคารวิศวกรรม ส�านักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขที่ 400 

ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ติดต่อ 0 2504 0123 ต่อ 1766/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30-16:30 น. 

(มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 100 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประสงค์จะให้การประปานครหลวงด�าเนินการตรวจสอบและ 

ออกหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน ให้ติดต่อยื่นค�าขอที่ส�านักงาน

ประปาสาขาในพื้นที่ที่จะด�าเนินการหรือฝ่ายส�ารวจและออกแบบ  

ส�านักงานใหญ่ การประปานครหลวง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค�าขอและ

พิจารณารายละเอียดเอกสารประกอบภายใน 10 วันท�าการ

(หมายเหตุ: (ผู้รับผิดชอบส�านักงานประปาสาขาและฝ่ายส�ารวจและ

ออกแบบ))

10 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

ฝ่ายส�ารวจและออกแบบตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของ

แบบแปลนระบบประปาภายใน 60 วันท�าการ นับถัดจากวันที่ได้รับ

รายละเอียดเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

(หมายเหตุ: (ผู้รับผิดชอบฝ่ายส�ารวจและออกแบบ))

60 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

ค�านวณและด�าเนินการแจ้งช�าระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วันท�าการ

(หมายเหตุ: (ผู้รับผิดชอบฝ่ายส�ารวจและออกแบบ))

30 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 2 ฉบับ

หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 2 ฉบับ

หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)

กรมการปกครอง

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 2 ฉบับ

หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท)

ส�านักงานเลขานุการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4) ส�าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 2 ฉบับ

หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)

-
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

5) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้า เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน�า้ของ

กรมทรัพยากรธรณีหรือกรมควบคุมมลพิษโดยต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์

โดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการและ

รายการค�านวณปริมาณน�้าดิบของวิศวกรเพื่อยืนยันความพอเพียงของ

แหล่งน�้าดิบ (กรณีใช้น�า้ผิวดิน)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 2 ฉบับ

หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)

-

6) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งและต�าแหน่งชุมชน แบบแปลนแสดงพื้นที่

โครงการและแผนที่แสดงแหล่งน�้าดิบของโครงการ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 2 ฉบับ

หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)

-

7) แบบแปลนแสดงรายละเอียดการวางท่อประปา แบบแปลนระบบประปา

ท่อระบายน�้าไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่น หัวดับเพลิงและประตูน�้ามาตราส่วน

ไม่เล็กกว่า 1:1,000 ให้ผู้ยื่นค�าขอส่งแบบแปลนขนาดท่อประธานและ

ท่อจ่ายน�้าพร้อมอุปกรณ์ เช่น ประตูน�า้ลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valves)

ประตูระบายอากาศ (Air Release Valves) และประตูระบายตะกอน

(Blow Off Valves) เป็นต้น พร้อมจัดท�าแผนที่ในระบบระบุต�าแหน่ง

บนพื้นโลก (Global Positioning System หรือ GPS) และจัดส่งเป็นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่การประปานครหลวงเพื่อเก็บรักษา

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 2 ฉบับ

หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)

-

8) รายการค�านวณความต้องการใช้น�า้ระบบท่อจ่ายน�้ารายการค�านวณระบบ

ประปาพร้อมส�าเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรผู้ค�านวณออกแบบและ

ลงนามรับรองส�าเนาและรายการค�านวณทุกหน้า

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 2 ฉบับ

หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)

-

9) รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาทั้งหมด

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 2 ฉบับ

หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)

-

10) หนังสือมอบอ�านาจในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ได้ด�าเนินการเอง

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหต ุ(พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)

-
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ค่าธรรมเนยีมในการตรวจสอบระบบประปาคดิค่าใช้จ่ายร้อยละ 1 จากมลูค่างาน

ของระบบประปาทั้งหมด (ยกเว้นค่าที่ดิน)

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 1%

 

2) ช�าระภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง 0 2504 0123 ต่อ 1638

(หมายเหตุ: (อาคารส�านักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210))

2) ศูนย์บริการประชาชน การประปานครหลวง โทร. 1125

(หมายเหตุ: (บริการ 24 ชั่วโมง))

3) เว็บไซต์การประปานครหลวง

(หมายเหตุ: (http://www.mwa.co.th/m_complain.php))

4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทาง mwa1125@mwa.co.th

(หมายเหตุ: -)

5) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบ
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) แบบค�าขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน

(หมายเหตุ: -)

2) หนังสือมอบอ�านาจ

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรองระบบประปำเอกชน

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอและในการพิจารณาอนุญาต
 ผู้ใดประสงค์จะท�าการสร้างหรือขยายระบบประปาเอกชนเพื่อจะท�าการผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�า้ประปาให้แก่ผู้อยู่ในบ้านที่มี
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
มีค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการจะต้องยื่นขอ
ความเห็นชอบโดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรฐานที่การประปานครหลวงก�าหนด
 ทั้งนี้ ระบบประปา หมายความว่า ระบบน�้าดิบ ระบบผลิตน�้าประปา (รวมถึงระบบก�าจัดตะกอนและ/หรือระบบฆ่าเชื้อโรคใน 
น�า้ประปา (หากมี)) ระบบจัดส่งและจ่ายน�า้ประปา
 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่ทาง

การประปานครหลวงก�าหนด))

ฝ่ายส�ารวจและออกแบบ อาคารส�านักงานใหญ่ การประปานครหลวง

เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

10210  

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1694/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 22 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

ฝ่ายส�ารวจและออกแบบแจ้งผลการตรวจสอบระบบประปาภายใน

7 วันท�าการ นับถัดจากวันที่ผู้ยื่นค�าขอฯ ได้ยื่นหลักฐานการช�าระเงิน

และค�าขอผลการตรวจสอบระบบประปา

(หมายเหตุ: -)

7 วันท�าการ การประปานครหลวง
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

2) การพิจารณา

ฝ่ายส�ารวจและออกแบบออกหนังสือรับรองและแบบแปลนระบบท่อ 

ที่ตรวจประทับตรารับรองแล้วภายใน 15 วันท�าการ นับถัดจากวันที่ยื่น

ค�าขอผลการตรวจสอบระบบประปา

(หมายเหตุ: -)

15 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) หลักฐานการช�าระเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและรับรองระบบประปา

เอกชน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

2) ส�าเนาแบบค�าขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 2 ฉบับ

หมายเหต ุ-

การประปานครหลวง

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

ไม่มีค่าธรรมเนียม
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง 0 2504 0123 ต่อ 1638 

(อาคารส�านักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210)

(หมายเหตุ: -)

2) ศูนย์บริการประชาชน การประปานครหลวง โทร. 1125 (บริการ 24 ชั่วโมง)

(หมายเหตุ: -)

3) เว็บไซต์การประปานครหลวง (http://www.mwa.co.th/m_complain.php)

(หมายเหตุ: -)

4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทาง mwa1125@mwa.co.th

(หมายเหตุ: -)

5) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดนายกรัฐมนตรี (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/

www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)

(หมายเหตุ: -)

แบบฟอร์ม ตัวอ

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) แบบค�าขอต่ออายุหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
 หลังจากที่การประปานครหลวงให้การรับรองระบบประปาแล้ว ผู้ยื่นค�าขอจะต้องเริ่มด�าเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 1 ปี 
หากยงัไม่ได้ด�าเนนิการก่อสร้างจะต้องยืน่ค�าขอต่ออายหุนงัสอืรบัรองระบบประปาต่อไปอกี 1 ปี โดยแนบหนงัสอืรบัรองระบบประปาเดมิ
มาด้วย หากพ้นก�าหนดดังกล่าวและยังคงไม่ได้ด�าเนินการก่อสร้างให้ถือว่าการรับรองระบบประปานั้นสิ้นสุดลง
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th



การยื่นจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง
คู่มือส�าหรับประชาชนของการประปานครหลวง
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กำรจดทะเบียนผู้รับจำ้งงำนก่อสรำ้ง

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 คุณสมบัติของผู้ยื่นขอจดทะเบียนผู้รับจ้าง
 1. ต้องเป็นนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในไทย เว้นแต่กรณยีืน่ขอจดทะเบยีนในฐานะนติบิคุคลร่วม (Joint Venture หรอื Consortium) 
ที่มีการร่วมค้ากับนิติบุคคลต่างประเทศ ให้เฉพาะนิติบุคคลที่เป็น Lead Firm เท่านั้นที่ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
 2. ในกรณีที่มีการร่วมค้า (Joint Venture หรือ Consortium)
  • ต้องมีผู้ร่วมค้าไม่เกิน 3 รายและต้องระบุบริษัทที่จะมาร่วมงาน (Joint Venture) หรือผู้ร่วมงาน (Consortium) มาด้วย 
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนร่วมกับบริษัทอื่นเกินกว่าหนึ่งกลุ่ม
  • ต้องมีหนังสือรับรองภาระผูกพันและการรับผิดชอบร่วมกันในการด�าเนินงานจนเสร็จสมบูรณ์ตามที่ กปน. ก�าหนด 
   • ในกรณทีีร่่วมค้ากบันติบิคุคลต่างประเทศ นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยต้องเป็น Lead Firm และมสีดัส่วนรบัผดิชอบ
ในกิจการร่วมค้าไม่น้อยกว่า 51% ของมูลค่าโครงการ
 3. ผู้ร่วมงานที่เป็นบริษัทต่างประเทศจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มครองทางการทูตซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลเป็นผู้เสนอราคาและผู้ร่วมงานได้มีค�าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 4. ผูย้ืน่ขอจดทะเบยีนและผูร่้วมงานทกุรายต้องไม่เป็นผูถ้กูแจ้งเวยีนชือ่ เป็นผูท้ิง้งานของทางราชการหรอืห้ามตดิต่อหรอืห้ามเข้า
เสนอราคากับ กปน.
 5. ผู้ยื่นขอจดทะเบียนและผู้ร่วมงานทุกรายต้องไม่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามค�าสั่งศาล
 6. ผู้ยื่นขอจดทะเบียนต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกการประปานครหลวงเพิกถอนออกจากทะเบียนผู้รับจ้าง 
 7. ผู้ยื่นขอจดทะเบียนต้องไม่มีผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการ เคยท�างานอยู่ในกิจการที่เคยถูกเพิกถอนนั้น 
(ยกเว้นผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ�ากัด)

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอจดทะเบียน
 รายละเอียดตามเว็บไซต์ http://www.mwa.co.th/download/eng01/criteria.pdf

หมายเหตุ
 1. นิติบุคคลผู้ยื่นค�าขอฯ ต้องซ้ือเอกสารการขอจดทะเบียนผู้รับจ้างและยื่นเอกสารประกอบค�าขอภายในก�าหนดเวลา ดังนี้ 
  • งวดที่ 1 ยื่นภายในเดือนมกราคมของทุกปี
  • งวดที่ 2 ยื่นภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
 2. ขั้นตอนการด�าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันปิดรับสมัครหรือการยื่นค�าขอในแต่ละงวด
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ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

กองบริหารสัญญาโครงการ ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารส�านักงานใหญ่

การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ : 0 2504 0123 ต่อ 1444/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 60 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของนิติบุคคลที่ยื่นใบสมัคร

ขอจดทะเบียนผู้รับจ้างตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

(หมายเหตุ: -)

45 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง ประชุมพิจารณา

ผลการพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นขอจดทะเบียนผู้รับจ้าง

และเสนอผลการพิจารณาให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติ ก่อนออกหนังสือรับรอง

การเป็นผู้ขึ้นทะเบียนและประกาศผลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายใน 60 วันนับจากวันปิดรับสมัครของแต่ละงวด 

(หมายเหตุ: (งวดที่ 1 ประกาศภายในเดือนมีนาคมของทุกป ี

งวดที่ 2 ประกาศภายในเดือนกันยายนของทุกปี))

15 วันท�าการ การประปานครหลวง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) ส�าเนางบการเงิน (ปีล่าสุด) ที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแล้ว

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 3 ชุด

หมายเหตุ (ผู้มีอ�านาจลงนามพร้อมประทับตราทุกหน้า)

-

2) ส�าเนาใบรับรองผลงาน โดยหากเป็นผลงานเอกชนต้องแนบส�าเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ทางราชการออกให้ของบริษัทฯ/ห้างฯ

ที่ออกหนังสือรับรองผลงานและส�าเนาสัญญาจ้าง

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 3 ชุด

หมายเหตุ (ผู้มีอ�านาจลงนามพร้อมประทับตราทุกหน้า)

-

3) ส�าเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ/เช่าเครื่องมือเครื่องจักร

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 3 ชุด

หมายเหตุ (ผู้มีอ�านาจลงนามพร้อมประทับตราทุกหน้า)

-

4) หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 3 ชุด

หมายเหตุ (ผู้มีอ�านาจลงนามพร้อมประทับตราทุกหน้า)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 3 ชุด

หมายเหตุ (ของบุคลากรบริษัทฯ พร้อมลงนามรับรอง)

-

6) ส�าเนาใบอนุญาต ก.ว. (กรณีบุคลากรเป็นวิศวกร)

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 3 ชุด

หมายเหตุ (ผู้มีอ�านาจลงนามพร้อมประทับตราทุกหน้า)

-
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ค่าเอกสารการขอจดทะเบียนผู้รับจ้าง

(หมายเหตุ: (รวม VAT 7%))

ค่าธรรมเนียม 2,140 บาท

 

ช่องทาง
ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) ฝ่ายบริหารโครงการ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1444

(หมายเหตุ: -)

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) แบบฟอร์มการยื่นขอจดทะเบียนผู้รับจ้าง

(หมายเหตุ: -)

2) รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน

(หมายเหตุ: -)

3) บัญชีแสดงรายการเครื่องมือเครื่องจักรกลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเช่าซื้อหรือเช่าของผู้ยื่นขอจดทะเบียนผู้รับจ้าง

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th



คู่มือสำ�หรับประช�ชนของก�รประป�นครหลวง20

กำรต่อทะเบียนผู้รับจำ้งงำนก่อสรำ้ง

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 1. ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับการประปานครหลวง 
 2. ทุกก�าหนด 2 ปี ต้องส่งงบการเงินฉบับล่าสุด 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

กองบริหารสัญญาโครงการ ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารส�านักงานใหญ่

การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ : 0 2504 0123 ต่อ 1444 

โทรสาร  : 0 2503 9493/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 25 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาเอกสาร

(หมายเหตุ: -)

20 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง พิจารณาและน�าเสนอ

ผู้มีอ�านาจอนุมัติก่อนออกใบรับรองผลการทบทวนฐานะการเงิน

(หมายเหตุ: -)

5 วันท�าการ การประปานครหลวง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) ส�าเนางบการเงิน (ปีล่าสุด) ที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแล้ว

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (ผู้มีอ�านาจลงนามพร้อมประทับตราทุกหน้า)

-

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ ((ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ผู้มีอ�านาจลงนามพร้อมประทับตราทุกหน้า)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) ฝ่ายบริหารโครงการ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0 2504 0123 ต่อ 1444

(หมายเหตุ: -)

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th



การออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
คู่มือส�าหรับประชาชนของการประปานครหลวง
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หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
 1. การประปานครหลวงจะด�าเนินการรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�้า ประตูระบายอากาศ ส�าหรับ 
ท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถึง 400 มม. และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�้า จะก�าหนดเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การรับรองในการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และในงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน�้าและท่อบริการของการประปานครหลวง
 2. การยื่นขอรับรองฯ จะต้องแสดงรายการโดยละเอียดว่าเป็นโรงงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในการขอรับรอง
 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ คือ
  3.1 ฐานะการเงินของโรงงานผู้ผลิต (ทุนจดทะเบียนไม่ต�า่กว่า 5 ล้านบาท)
  3.2 ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา
  3.3 คุณภาพผลิตภัณฑ์
  3.4 ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของโรงงานผู้ผลิต
 4. การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง
  4.1 ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
  4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
  4.3 เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
  4.4 ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
  4.5 การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลติภณัฑ ์วสัดเุหลก็หลอ่ เหลก็หลอ่เหนยีว (กรณโีรงงำนใหม่)
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ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง 

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร. 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 45 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ และกองประมวลบัญชี 

ตรวจสอบรายละเอียด

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

ตรวจสอบโรงงานผู้ผลิต ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ ์

(หมายเหตุ: -) 

34 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

3) ใบค�าขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

4) หลักฐานการจดทะเบียน เช่น หนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใบส�าคัญการจดทะเบียนบริษัท 

ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7) ส�าเนาหนังสือรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000 ISO 14000 (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) เอกสารทางการเงิน (รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบดุล งบก�าไร

ขาดทุน ปีล่าสุด)

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-

9) เอกสารเกี่ยวกับโรงงานและผลิตภัณฑ์ แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิต แผนผัง

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ แผนผังกระบวนควบคุมคุณภาพและระบบ

ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทดสอบและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูล

เทคนิคและขนาดมิติของผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมาบริษัทฯ เอกสารผลงาน Project Reference

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) เอกสารการขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�า้ ประตูระบายอากาศ และมาตรวัดน�า้

(หมายเหตุ: -) 

2) ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ วัสดุเหล็กเหนียว (กรณีโรงงำนใหม่)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
 1. การประปานครหลวงจะด�าเนินการรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�้า ประตูระบายอากาศ ส�าหรับ 
ท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถึง 400 มม. และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�้า จะก�าหนดเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การรับรองในการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และในงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน�้าและท่อบริการของการประปานครหลวง
 2. การยื่นขอรับรองฯ จะต้องแสดงรายการโดยละเอียดว่าเป็นโรงงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในการขอรับรอง
 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ คือ
  3.1 ฐานะการเงินของโรงงานผู้ผลิต (ทุนจดทะเบียนไม่ต�า่กว่า 5 ล้านบาท)
  3.2 ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา
  3.3 คุณภาพผลิตภัณฑ์
  3.4 ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของโรงงานผู้ผลิต
 4. การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง
  4.1 ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
  4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
  4.3 เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
  4.4 ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
  4.5 การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลิต การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการจ�ากัดความสามารถในการเสนอราคาขายสินค้าผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไป 
ให้เหลอืวงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น.
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 45 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ และกองประมวลบัญชี 

ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบโรงงานผู้ผลิต ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ ์

(หมายเหตุ: -) 

34 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

3) ใบค�าขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ (ขอรับได้ที่กองมาตรฐาน

วิศวกรรม)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

4) หลักฐานการจดทะเบียน เช่น หนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใบส�าคัญการจดทะเบียนบริษัท  

ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7) หนังสือรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000 ISO 14000 (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) เอกสารทางการเงิน (รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบดุล งบก�าไร

ขาดทุน ปีล่าสุด)

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-

9) เอกสารเกี่ยวกับโรงงานและผลิตภัณฑ์ แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิต แผนผัง

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ แผนผังกระบวนควบคุมคุณภาพและระบบ

ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทดสอบและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูล

เทคนิคและขนาดมิติของผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมาบริษัทฯ เอกสารผลงาน Project Reference

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) เอกสารการขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�า้ ประตูระบายอากาศ และมาตรวัดน�า้

(หมายเหตุ: -) 

2) ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ วัสดุพลำสติก (พีวีซี) (กรณีโรงงำนใหม่)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ

 1. การประปานครหลวงจะด�าเนินการรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�้า ประตูระบายอากาศ ส�าหรับ

ท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถึง 400 มม. และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�้า จะก�าหนดเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน

การรับรองในการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และในงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน�้าและท่อบริการของการประปานครหลวง

 2. การยื่นขอรับรองฯ จะต้องแสดงรายการโดยละเอียดว่าเป็นโรงงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในการขอรับรอง

 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ คือ

  3.1 ฐานะการเงินของโรงงานผู้ผลิต (ทุนจดทะเบียนไม่ต�า่กว่า 5 ล้านบาท)

  3.2 ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา

  3.3 คุณภาพผลิตภัณฑ์

  3.4 ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของโรงงานผู้ผลิต

 4. การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง

  4.1 ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี

  4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา

  4.3 เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน

  4.4 ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน

  4.5 การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

หมายเหตุ

 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ

 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ

เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ

มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ

วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ

ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 

การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์

 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด
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ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 30 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ และกองประมวลบัญชี 

ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบโรงงานผู้ผลิต ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ ์

(หมายเหตุ: -) 

19 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

3) ใบค�าขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ (ขอรับได้ที่กองมาตรฐาน

วิศวกรรม)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

4) หลักฐานการจดทะเบียน เช่น หนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใบส�าคัญการจดทะเบียนบริษัท  

ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7) หนังสือรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000 ISO 14000 (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) เอกสารทางการเงิน (รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบดุล งบก�าไร

ขาดทุน ปีล่าสุด)

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

9) เอกสารเกี่ยวกับโรงงานและผลิตภัณฑ์ แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิต แผนผัง

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ แผนผังกระบวนควบคุมคุณภาพและระบบ

ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทดสอบและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูล

เทคนิคและขนาดมิติของผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมาบริษัทฯ เอกสารผลงาน Project Reference

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) เอกสารการขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�า้ ประตูระบายอากาศ และมาตรวัดน�า้

(หมายเหตุ: -) 

2) ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ

- 
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ วัสดุพลำสติก (พีอี) (กรณีโรงงำนใหม่)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
 1. การประปานครหลวงจะด�าเนินการรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�้า ประตูระบายอากาศ ส�าหรับ 
ท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถึง 400 มม. และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�้า จะก�าหนดเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่ผ่านการรับรองในการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และในงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน�้าและท่อบริการของการประปานครหลวง
 2. การยื่นขอรับรองฯ จะต้องแสดงรายการโดยละเอียดว่าเป็นโรงงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในการขอรับรอง
 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ คือ
  3.1 ฐานะการเงินของโรงงานผู้ผลิต (ทุนจดทะเบียนไม่ต�า่กว่า 5 ล้านบาท)
  3.2 ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา
  3.3 คุณภาพผลิตภัณฑ์
  3.4 ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของโรงงานผู้ผลิต
 4. การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง
  4.1 ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
  4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
  4.3 เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
  4.4 ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
  4.5 การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด
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ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 81 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ และกองประมวลบัญชี 

ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบโรงงานผู้ผลิต ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ ์

(หมายเหตุ: -) 

70 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

3) ใบค�าขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ (ขอรับได้ที่กองมาตรฐาน

วิศวกรรม)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

4) หลักฐานการจดทะเบียน เช่น หนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใบส�าคัญการจดทะเบียนบริษัท  

ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7) หนังสือรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000 ISO 14000 (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) เอกสารทางการเงิน (รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบดุล งบก�าไร

ขาดทุน ปีล่าสุด)

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

9) เอกสารเกี่ยวกับโรงงานและผลิตภัณฑ์ แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิต แผนผัง

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ แผนผังกระบวนควบคุมคุณภาพและระบบ

ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทดสอบและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูล

เทคนิคและขนาดมิติของผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมาบริษัทฯ เอกสารผลงาน Project Reference

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) เอกสารการขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�า้ ประตูระบายอากาศ และมาตรวัดน�า้

(หมายเหตุ: -) 

2) ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ มำตรวัดน�้ำ (กรณีโรงงำนใหม่)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
 1. การประปานครหลวงจะด�าเนินการรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�้า ประตูระบายอากาศ ส�าหรับ 
ท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถึง 400 มม. และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�้า จะก�าหนดเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่ผ่านการรับรองในการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และในงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน�้าและท่อบริการของการประปานครหลวง
 2. การยื่นขอรับรองฯ จะต้องแสดงรายการโดยละเอียดว่าเป็นโรงงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในการขอรับรอง
 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ คือ
  3.1 ฐานะการเงินของโรงงานผู้ผลิต (ทุนจดทะเบียนไม่ต�า่กว่า 5 ล้านบาท)
  3.2 ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา
  3.3 คุณภาพผลิตภัณฑ์
  3.4 ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของโรงงานผู้ผลิต
 4. การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง
  4.1 ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
  4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
  4.3 เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
  4.4 ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
  4.5 การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด
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ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง 

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 128 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ และกองประมวลบัญชี 

ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

ตรวจสอบโรงงานผู้ผลิต ตรวจสอบรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียน

มาตรวัดน�้า การทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อขึ้นทะเบียน 

(หมายเหตุ: -) 

117 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

3) ใบค�าขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ (ขอรับได้ที่กองมาตรฐาน

วิศวกรรม)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

4) หลักฐานการจดทะเบียน เช่น หนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใบส�าคัญการจดทะเบียนบริษัท  

ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 3 ชุด

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7) หนังสือรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000 ISO 14000 (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 3 ชุด

หมายเหตุ -

-

8) เอกสารทางการเงิน (รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบดุล งบก�าไร

ขาดทุน ปีล่าสุด)

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

9) เอกสารเกี่ยวกับโรงงานและผลิตภัณฑ์ แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิต แผนผัง

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ แผนผังกระบวนควบคุมคุณภาพและระบบ

ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทดสอบและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูล

เทคนิคและขนาดมิติของผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมาบริษัทฯ เอกสารผลงาน Project Reference

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) เอกสารการขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�า้ ประตูระบายอากาศ และมาตรวัดน�า้

(หมายเหตุ: -) 

2) ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ วัสดุทองแดงเจือ (กรณีโรงงำนใหม่)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
 1. การประปานครหลวงจะด�าเนินการรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�้า ประตูระบายอากาศ ส�าหรับ 
ท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถึง 400 มม. และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�้า จะก�าหนดเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่ผ่านการรับรองในการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และในงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน�้าและท่อบริการของการประปานครหลวง
 2. การยื่นขอรับรองฯ จะต้องแสดงรายการโดยละเอียดว่าเป็นโรงงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในการขอรับรอง
 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ คือ
  3.1 ฐานะการเงินของโรงงานผู้ผลิต (ทุนจดทะเบียนไม่ต�า่กว่า 5 ล้านบาท)
  3.2 ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา
  3.3 คุณภาพผลิตภัณฑ์
  3.4 ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของโรงงานผู้ผลิต
 4. การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง
  4.1 ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
  4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
  4.3 เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
  4.4 ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
  4.5 การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด
 
หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด
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ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 44 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ และกองประมวลบัญชี 

ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

ตรวจสอบโรงงานผู้ผลิต ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ ์

(หมายเหตุ: -) 

33 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

3) ใบค�าขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ (ขอรับได้ที่กองมาตรฐาน

วิศวกรรม)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

4) หลักฐานการจดทะเบียน เช่น หนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใบส�าคัญการจดทะเบียนบริษัท  

ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7) หนังสือรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000 ISO 14000 (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) เอกสารทางการเงิน (รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบดุล งบก�าไร

ขาดทุน ปีล่าสุด)

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

9) เอกสารเกี่ยวกับโรงงานและผลิตภัณฑ์ แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิต แผนผัง

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ แผนผังกระบวนควบคุมคุณภาพและระบบ

ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทดสอบและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูล

เทคนิคและขนาดมิติของผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมาบริษัทฯ เอกสารผลงาน Project Reference

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) เอกสารการขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�า้ ประตูระบายอากาศ และมาตรวัดน�า้

(หมายเหตุ: -) 

2) ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ วัสดุซีเมนต์ใยหิน (กรณีโรงงำนใหม่)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
 1. การประปานครหลวงจะด�าเนินการรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�้า ประตูระบายอากาศ ส�าหรับ 
ท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถึง 400 มม. และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�้า จะก�าหนดเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่ผ่านการรับรองในการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และในงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน�้าและท่อบริการของการประปานครหลวง
 2. การยื่นขอรับรองฯ จะต้องแสดงรายการโดยละเอียดว่าเป็นโรงงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในการขอรับรอง
 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ คือ
  3.1 ฐานะการเงินของโรงงานผู้ผลิต (ทุนจดทะเบียนไม่ต�า่กว่า 5 ล้านบาท)
  3.2 ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา
  3.3 คุณภาพผลิตภัณฑ์
  3.4 ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของโรงงานผู้ผลิต
 4. การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง
  4.1 ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
  4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
  4.3 เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
  4.4 ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
  4.5 การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด
 
หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 30 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ และกองประมวลบัญชี 

ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

ตรวจสอบโรงงานผู้ผลิต ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ ์

(หมายเหตุ: -) 

19 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

3) ใบค�าขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ (ขอรับได้ที่กองมาตรฐาน

วิศวกรรม)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

4) หลักฐานการจดทะเบียน เช่น หนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใบส�าคัญการจดทะเบียนบริษัท  

ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7) หนังสือรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000 ISO 14000 (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) เอกสารทางการเงิน (รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบดุล งบก�าไร

ขาดทุน ปีล่าสุด)

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-

9) เอกสารเกี่ยวกับโรงงานและผลิตภัณฑ์ แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิต แผนผัง

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ แผนผังกระบวนควบคุมคุณภาพและระบบ

ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทดสอบและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูล

เทคนิคและขนาดมิติของผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมาบริษัทฯ เอกสารผลงาน Project Reference

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) เอกสารการขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�า้ ประตูระบายอากาศ และมาตรวัดน�า้

(หมายเหตุ: -) 

2) ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ วัสดุยำง (กรณีโรงงำนใหม่)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
 1. การประปานครหลวงจะด�าเนินการรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�้า ประตูระบายอากาศ ส�าหรับ 
ท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถึง 400 มม. และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�้า จะก�าหนดเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่ผ่านการรับรองในการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และในงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน�้าและท่อบริการของการประปานครหลวง
 2. การยื่นขอรับรองฯ จะต้องแสดงรายการโดยละเอียดว่าเป็นโรงงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในการขอรับรอง
 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ คือ
  3.1 ฐานะการเงินของโรงงานผู้ผลิต (ทุนจดทะเบียนไม่ต�า่กว่า 5 ล้านบาท)
  3.2 ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา
  3.3 คุณภาพผลิตภัณฑ์
  3.4 ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของโรงงานผู้ผลิต
 4. การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง
  4.1 ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
  4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
  4.3 เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
  4.4 ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
  4.5 การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 44 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ และกองประมวลบัญชี 

ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

ตรวจสอบโรงงานผู้ผลิต ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ ์

(หมายเหตุ: -) 

33 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

3) ใบค�าขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ (ขอรับได้ที่กองมาตรฐาน

วิศวกรรม)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

4) หลักฐานการจดทะเบียน เช่น หนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใบส�าคัญการจดทะเบียนบริษัท  

ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7) หนังสือรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000 ISO 14000 (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) เอกสารทางการเงิน (รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตงบดุล งบก�าไร

ขาดทุน ปีล่าสุด)

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

9) เอกสารเกี่ยวกับโรงงานและผลิตภัณฑ์ แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิต แผนผัง

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ แผนผังกระบวนควบคุมคุณภาพและระบบ

ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทดสอบและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูล

เทคนิคและขนาดมิติของผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมาบริษัทฯ เอกสารผลงาน Project Reference

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) เอกสารการขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�า้ ประตูระบายอากาศ และมาตรวัดน�า้

(หมายเหตุ: -) 

2) ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ น็อต สกรู (กรณีโรงงำนใหม่)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
 1. การประปานครหลวงจะด�าเนินการรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�้า ประตูระบายอากาศ ส�าหรับ 
ท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถึง 400 มม. และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�้า จะก�าหนดเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่ผ่านการรับรองในการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และในงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน�้าและท่อบริการของการประปานครหลวง
 2. การยื่นขอรับรองฯ จะต้องแสดงรายการโดยละเอียดว่าเป็นโรงงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในการขอรับรอง
 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ คือ
  3.1 ฐานะการเงินของโรงงานผู้ผลิต (ทุนจดทะเบียนไม่ต�า่กว่า 5 ล้านบาท)
  3.2 ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา
  3.3 คุณภาพผลิตภัณฑ์
  3.4 ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของโรงงานผู้ผลิต
 4. การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง
  4.1 ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
  4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
  4.3 เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
  4.4 ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
  4.5 การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด
 
หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 44 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ และกองประมวลบัญชี 

ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

ตรวจสอบโรงงานผู้ผลิต ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ ์

(หมายเหตุ: -) 

33 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

3) ใบค�าขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ (ขอรับได้ที่กองมาตรฐาน

วิศวกรรม)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

4) หลักฐานการจดทะเบียน เช่น หนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใบส�าคัญการจดทะเบียนบริษัท 

ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7) หนังสือรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000 ISO 14000 (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) เอกสารทางการเงิน (รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตงบดุล งบก�าไร

ขาดทุน ปีล่าสุด)

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-

9) เอกสารเกี่ยวกับโรงงานและผลิตภัณฑ์ แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิต แผนผัง

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ แผนผังกระบวนควบคุมคุณภาพและระบบ

ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทดสอบและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูล

เทคนิคและขนาดมิติของผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมาบริษัทฯ เอกสารผลงาน Project Reference

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) เอกสารการขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�า้ ประตูระบายอากาศและมาตรวัดน�า้

(หมายเหตุ: -) 

2) ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ วัสดุพลำสติก (พีบี) (กรณีโรงงำนใหม่)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
 1. การประปานครหลวงจะด�าเนินการรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�้า ประตูระบายอากาศ ส�าหรับ 
ท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถึง 400 มม. และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�้า จะก�าหนดเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่ผ่านการรับรองในการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และในงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน�้าและท่อบริการของการประปานครหลวง
 2. การยื่นขอรับรองฯ จะต้องแสดงรายการโดยละเอียดว่าเป็นโรงงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในการขอรับรอง
 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ คือ
  3.1 ฐานะการเงินของโรงงานผู้ผลิต (ทุนจดทะเบียนไม่ต�า่กว่า 5 ล้านบาท)
  3.2 ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา
  3.3 คุณภาพผลิตภัณฑ์
  3.4 ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของโรงงานผู้ผลิต
 4. การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง
  4.1 ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
  4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
  4.3 เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
  4.4 ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
  4.5 การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด
 
หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 41 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ และกองประมวลบัญชี 

ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

ตรวจสอบโรงงานผู้ผลิต ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ ์

(หมายเหตุ: -) 

30 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

3) ใบค�าขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ (ขอรับได้ที่กองมาตรฐาน

วิศวกรรม)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

4) หลักฐานการจดทะเบียน เช่น หนังสือรับรองของส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใบส�าคัญการจดทะเบียนบริษัท  

ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7) หนังสือรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000 ISO 14000 (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 3 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) เอกสารทางการเงิน (รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตงบดุล งบก�าไร

ขาดทุน ปีล่าสุด)

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-

9) เอกสารเกี่ยวกับโรงงานและผลิตภัณฑ์ แผนผังแสดงกรรมวิธีการผลิต แผนผัง

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ แผนผังกระบวนควบคุมคุณภาพและระบบ

ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทดสอบและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูล

เทคนิคและขนาดมิติของผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมาบริษัทฯ เอกสารผลงาน Project Reference

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 2 ชุด

หมายเหตุ -

-
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) เอกสารการขอรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประตูน�า้ ประตูระบายอากาศ และมาตรวัดน�า้

(หมายเหตุ: -) 

2) ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ วัสดุเหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว (กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
 โรงงานผูผ้ลติจะสามารถขอรบัรองผลติภณัฑ์เพิม่เตมิได้กต่็อเมือ่ทางการประปานครหลวงได้ด�าเนนิการออกหนงัสือรบัรองโรงงาน
ผูผ้ลติและผลติภณัฑ์ (กรณโีรงงานใหม่) ของท่อ อปุกรณ์ท่อ ประตนู�า้ ประตรูะบายอากาศ ส�าหรบัท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถงึ 400 มม. 
และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�า้ให้กับผู้ขอยื่น ตามข้อก�าหนดเงื่อนไขของการประปานครหลวง
 
หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง 
 1. ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
 3. เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
 4. ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
 5. การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง 

เลขที ่400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 45 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ และส่วนมาตรฐาน

งานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ณ โรงงานผู้ผลิตและ

รวบรวมรายละเอียดข้อมูลการทดสอบประกอบการพิจารณา

(หมายเหตุ: -) 

34 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) เอกสารรายการที่จะขอรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

2) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างแบบฟอร์มและรายละเอียดการท�าหนังสือ

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ วัสดุเหล็กเหนียว (กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
  โรงงานผูผ้ลติจะสามารถขอรบัรองผลติภณัฑ์เพิม่เตมิได้กต่็อเมือ่ทางการประปานครหลวงได้ด�าเนนิการออกหนงัสอืรบัรองโรงงาน
ผูผ้ลติและผลติภณัฑ์ (กรณโีรงงานใหม่) ของท่อ อปุกรณ์ท่อ ประตนู�า้ ประตรูะบายอากาศ ส�าหรบัท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถงึ 400 มม. 
และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�า้ให้กับผู้ขอยื่น ตามข้อก�าหนดเงื่อนไขของการประปานครหลวง
 
หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง 
 1. ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
 3. เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
 4. ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
 5. การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 45 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ และส่วนมาตรฐาน

งานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ณ โรงงานผู้ผลิตและ

รวบรวมรายละเอียดข้อมูลการทดสอบประกอบการพิจารณา

(หมายเหตุ: -) 

34 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) เอกสารรายการที่ขอรับรองผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

2) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างแบบฟอร์มและรายละเอียดการท�าหนังสือ

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ วัสดุพลำสติก (พีวีซี) (กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
  โรงงานผูผ้ลติจะสามารถขอรบัรองผลติภณัฑ์เพิม่เตมิได้กต่็อเมือ่ทางการประปานครหลวงได้ด�าเนนิการออกหนงัสอืรบัรองโรงงาน
ผูผ้ลติและผลติภณัฑ์ (กรณโีรงงานใหม่) ของท่อ อปุกรณ์ท่อ ประตนู�า้ ประตรูะบายอากาศ ส�าหรบัท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถงึ 400 มม. 
และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�า้ให้กับผู้ขอยื่น ตามข้อก�าหนดเงื่อนไขของการประปานครหลวง

หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง 
 1. ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
 3. เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
 4. ผู้ผลิตที่จงใจผลิต ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
 5. การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 30 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ และส่วนมาตรฐาน

งานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ณ โรงงานผู้ผลิตและ

รวบรวมรายละเอียดข้อมูลการทดสอบประกอบการพิจารณา

(หมายเหตุ: -) 

19 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) เอกสารรายการที่ขอรับรองผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

2) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างแบบฟอร์มและรายละเอียดการท�าหนังสือ

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ วัสดุพลำสติก (พีอี) (กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
 โรงงานผูผ้ลติจะสามารถขอรบัรองผลติภณัฑ์เพิม่เตมิได้กต่็อเมือ่ทางการประปานครหลวงได้ด�าเนนิการออกหนงัสอืรบัรองโรงงาน
ผูผ้ลติและผลติภณัฑ์ (กรณโีรงงานใหม่) ของท่อ อปุกรณ์ท่อ ประตนู�า้ ประตรูะบายอากาศ ส�าหรบัท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถงึ 400 มม. 
และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�า้ให้กับผู้ขอยื่น ตามข้อก�าหนดเงื่อนไขของการประปานครหลวง

หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง 
 1. ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
 3. เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
 4. ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
 5. การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 81 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ ตรวจสอบวัสดุ ทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ ณ โรงงานผู้ผลิตและรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการทดสอบ

ประกอบการพิจารณา 

(หมายเหตุ: -) 

70 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) เอกสารรายการที่ขอรับรองผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

2) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างแบบฟอร์มและรายละเอียดการท�าหนังสือ

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ มำตรวัดน�้ำ (กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
  โรงงานผูผ้ลติจะสามารถขอรบัรองผลติภณัฑ์เพิม่เตมิได้กต่็อเมือ่ทางการประปานครหลวงได้ด�าเนนิการออกหนงัสอืรบัรองโรงงาน
ผูผ้ลติและผลติภณัฑ์ (กรณโีรงงานใหม่) ของท่อ อปุกรณ์ท่อ ประตนู�า้ ประตรูะบายอากาศ ส�าหรบัท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถงึ 400 มม. 
และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�า้ให้กับผู้ขอยื่น ตามข้อก�าหนดเงื่อนไขของการประปานครหลวง

หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง 
 1. ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
 3. เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
 4. ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
 5. การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 118 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ และส่วนก�าหนด

มาตรฐาน ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

ตรวจสอบรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนมาตรวัดน�้าและการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์เพื่อขึ้นทะเบียน ณ โรงงานผู้ผลิตและรวบรวมรายละเอียด

ข้อมูลการทดสอบประกอบการพิจารณา 

(หมายเหตุ: -) 

107 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) เอกสารรายการที่ขอรับรองผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

2) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลฃท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างแบบฟอร์มและรายละเอียดการท�าหนังสือ

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ วัสดุทองแดงเจือ (กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
 โรงงานผูผ้ลติจะสามารถขอรบัรองผลติภณัฑ์เพิม่เตมิได้กต่็อเมือ่ทางการประปานครหลวงได้ด�าเนนิการออกหนงัสือรบัรองโรงงาน
ผูผ้ลติและผลติภณัฑ์ (กรณโีรงงานใหม่) ของท่อ อปุกรณ์ท่อ ประตนู�า้ ประตรูะบายอากาศ ส�าหรบัท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถงึ 400 มม. 
และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�า้ให้กับผู้ขอยื่น ตามข้อก�าหนดเงื่อนไขของการประปานครหลวง

หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง 
 1. ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
 3. เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
 4. ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
 5. การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 44 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ ตรวจสอบรายละเอียด 
(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์และส่วนมาตรฐาน
งานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ณ โรงงานผู้ผลิต 
และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการทดสอบประกอบการพิจารณา
(หมายเหตุ: -) 

33 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา
เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ
(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อนุมัติลงนามในใบรับรอง 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -
ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 
(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) เอกสารรายการที่ขอรับรองผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
ส�าเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

2) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.
ฉบับจริง 0 ฉบับ
ส�าเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท
  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2  การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างแบบฟอร์มและรายละเอียดการท�าหนังสือ
(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ วัสดุซีเมนต์ใยหิน (กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
  โรงงานผูผ้ลติจะสามารถขอรบัรองผลติภณัฑ์เพิม่เตมิได้กต่็อเมือ่ทางการประปานครหลวงได้ด�าเนนิการออกหนงัสอืรบัรองโรงงาน
ผูผ้ลติและผลติภณัฑ์ (กรณโีรงงานใหม่) ของท่อ อปุกรณ์ท่อ ประตนู�า้ ประตรูะบายอากาศ ส�าหรบัท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถงึ 400 มม. 
และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�า้ให้กับผู้ขอยื่น ตามข้อก�าหนดเงื่อนไขของการประปานครหลวง

หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอ ราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง 
 1. ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
 3. เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
 4. ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
 5. การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 30 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์และส่วนมาตรฐาน

งานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ณ โรงงานผู้ผลิต

และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการทดสอบประกอบการพิจารณา

(หมายเหตุ: -) 

19 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) เอกสารรายการที่ขอรับรองผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

2) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างแบบฟอร์มและรายละเอียดการท�าหนังสือ

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ วัสดุยำง (กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ

 โรงงานผูผ้ลติจะสามารถขอรบัรองผลติภณัฑ์เพิม่เตมิได้กต่็อเมือ่ทางการประปานครหลวงได้ด�าเนนิการออกหนงัสอืรบัรองโรงงาน
ผูผ้ลติและผลติภณัฑ์ (กรณโีรงงานใหม่) ของท่อ อปุกรณ์ท่อ ประตนู�า้ ประตรูะบายอากาศ ส�าหรบัท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถงึ 400 มม. 
และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�า้ให้กับผู้ขอยื่น ตามข้อก�าหนดเงื่อนไขของการประปานครหลวง

หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง 

 1. ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี

 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา

 3. เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน

 4. ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน

 5. การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 44 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์และส่วนมาตรฐาน

งานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ณ โรงงานผู้ผลิต

และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการทดสอบประกอบการพิจารณา

(หมายเหตุ: -) 

33 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) เอกสารรายการที่ขอรับรองผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

2) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างแบบฟอร์มและรายละเอียดการท�าหนังสือ

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ

-
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ น็อต สกรู (กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
 โรงงานผูผ้ลติจะสามารถขอรบัรองผลติภณัฑ์เพิม่เตมิได้กต่็อเมือ่ทางการประปานครหลวงได้ด�าเนนิการออกหนงัสอืรบัรองโรงงาน
ผูผ้ลติและผลติภณัฑ์ (กรณโีรงงานใหม่) ของท่อ อปุกรณ์ท่อ ประตนู�า้ ประตรูะบายอากาศ ส�าหรบัท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถงึ 400 มม. 
และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�า้ให้กับผู้ขอยื่น ตามข้อก�าหนดเงื่อนไขของการประปานครหลวง

หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลิต การประปานครหลวงขอสงวนสิทธ์ิในการจ�ากัดความสามารถในการเสนอราคาขายสินค้าผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไปให้
เหลอืวงเงนิเกนิคร่ึงหนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง 
 1. ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
 3. เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
 4. ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
 5. การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 44 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์และส่วนมาตรฐาน

งานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ณ โรงงานผู้ผลิต

และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการทดสอบประกอบการพิจารณา

(หมายเหตุ: -) 

33 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) เอกสารรายการที่ขอรับรองผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

2) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างแบบฟอร์มและรายละเอียดการท�าหนังสือ

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรออกหนังสือรับรอง
โรงงำนและผลิตภัณฑ์ วัสดุพลำสติก (พีบี) (กรณีเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการขอยื่นค�าขอ
 โรงงานผูผ้ลติจะสามารถขอรบัรองผลติภณัฑ์เพิม่เตมิได้กต่็อเมือ่ทางการประปานครหลวงได้ด�าเนนิการออกหนงัสือรบัรองโรงงาน
ผูผ้ลติและผลติภณัฑ์ (กรณโีรงงานใหม่) ของท่อ อปุกรณ์ท่อ ประตนู�า้ ประตรูะบายอากาศ ส�าหรบัท่อจ่ายน�า้ ขนาด 100 มม. ถงึ 400 มม. 
และท่อบริการ 20 มม. ถึง 50 มม. และมาตรวัดน�า้ให้กับผู้ขอยื่น ตามข้อก�าหนดเงื่อนไขของการประปานครหลวง

หมายเหตุ
 1. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะออกเอกสารรับรอง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
 2. การประปานครหลวงจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตส่งให้ตามสัญญาจากภาคสนามเป็นระยะๆ ตามสมควร น�ามาทดสอบ
เป็นการยืนยันผู้ผลิตจะคงรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสัญญาตลอดเวลา หากพบว่าผู้ผลิตรายใดเจตนาลดคุณภาพ
มาตรฐานการผลติ การประปานครหลวงขอสงวนสทิธิใ์นการจ�ากดัความสามารถในการเสนอราคาขายสนิค้าผลติภณัฑ์ในครัง้ต่อไปให้เหลือ
วงเงนิเกนิครึง่หนึง่ของมลูค่าตามสญัญาขายผลติภณัฑ์ล่าสดุทีท่�าสญัญาไว้กบัการประปานครหลวง หากยงัพบว่าผูผ้ลติยงัจงใจด�าเนนิการ
ท�าอีก ไม่ว่าจะมาจากสัญญาเดิมแต่คนละงวดการส่ง และ/หรือจากสัญญาต่อมาก็ตาม การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก 
การรับรองโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
 3. การประเมินผลงานที่สัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

การยกเลิกโรงงานผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์รับรอง 
 1. ไม่มีการน�าเสนอขายให้น�าผลิตภัณฑ์มาใช้ในกิจการของการประปานครหลวงมากกว่า 1 ปี
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่การประปานครหลวงได้บอกเลิกสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมา
 3. เป็นผู้ผลิตที่ถูกทางราชการขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงาน
 4. ผู้ผลิตที่จงใจผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
 5. การประเมินผลงานที่มีสัญญากับการประปานครหลวง ตามเกณฑ์ที่ต�า่กว่าที่การประปานครหลวงก�าหนด

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ชั้น 2 การประปานครหลวง 

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210  

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 41 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ ตรวจสอบรายละเอียด 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์และส่วนมาตรฐาน

งานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ณ โรงงานผู้ผลิต

และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการทดสอบประกอบการพิจารณา

(หมายเหตุ: -) 

30 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัต ิ

(หมายเหตุ: -) 

2 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติลงนามในใบรับรอง 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) -

ออกหนังสือรับรองโรงงานและผลิตภัณฑ์ 

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) เอกสารรายการที่จะขอรับรองผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

2) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ตึกวิศวกรรม ช้ัน 2 การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1772, 1774 โทรสาร 0 2504 0207

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างแบบฟอร์มและรายละเอียดการท�าหนังสือ

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th  



การรับทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานอ้างอิง
คู่มือส�าหรับประชาชนของการประปานครหลวง
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กำรรับทดสอบคุณสมบัติของกรวดและทรำยกรองน�้ำ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หมายเหตุ กรณีที่ยังไม่ช�าระเงิน ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้าง กองมาตรฐานวิศวกรรมจะยังไม่ท�าการทดสอบวัสดุโดยจะด�าเนินการดังนี ้
  กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 3 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะโทรศัพท์แจ้งประสานงานไปยังบริษัทนั้นๆ 
  กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 7 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะโทรสารแจ้งประสานงานแจ้งไปยังบริษัทนั้นๆ 
  กรณยีงัไม่มาช�าระเงนิภายใน 15 วนัท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะยกเลกิการทดสอบและมหีนงัสอืแจ้งให้บรษิทัมารับ
ตัวอย่างคืน 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนดและวันแรงงาน))

กองมาตรฐานวิศวกรรม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง 

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0 2504 0123 ต่อ 1773/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 13 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

ลงทะเบียนรับตัวอย่างพร้อมออกใบแจ้งค่าทดสอบ

(หมายเหตุ: -)

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบการช�าระค่าทดสอบ 

(จากส�าเนาใบแจ้งและระบบคอมพิวเตอร์)

(หมายเหตุ: -)

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

ท�าการทดสอบวัสดุ

(หมายเหตุ: -)

10 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การพิจารณา

วิเคราะห์ผล, สรุปผลทดสอบและออกรายงานผลทดสอบ

(หมายเหตุ: -)

1 วันท�าการ การประปานครหลวง
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

หัวหน้าส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างและผู้อ�านวยการกองมาตรฐาน

วิศวกรรมลงนาม

(หมายเหตุ: -)

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

6) -

จัดส่ง/จัดเก็บใบรับรองผล

(หมายเหตุ: -)

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) แบบฟอร์มใบน�าส่งทดสอบคุณสมบัติวัสดุประเภทกรวดและทรายกรองน�้า

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (ข้อมูลส�าคัญที่ควรระบุ คือ 

- ประเภทของวัสดุที่ต้องการทดสอบ เช่น กรวด, ทรายกรองน�า้ เป็นต้น 

- คุณสมบัติของวัสดุที่ต้องการทดสอบ เช่น Sieve Analysis, Effective Size 

เป็นต้น 

- มาตรฐานอ้างอิง เช่น AWWA B100 เป็นต้น 

หมายเหตุ 

ขอให้ระบุข้อมูลส�าคัญให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการสรุปและวิเคราะห์ผล

การทดสอบ 

หากข้อมูลไม่ครบถ้วนส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม

นับถัดจากวันที่ส่งตัวอย่างภายใน 7 วัน หากเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว

ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างขอสงวนสิทธิ์ในการสรุปและวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ตามข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น)

การประปานครหลวง

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) Absorption

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

 

2) Specific Gravity (Coarse)

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 400 บาท
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ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

3) Specific Gravity (Fine)

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 400 บาท

 

4) Gradation

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 400 บาท

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ช้ัน 2 อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0 2504 0123 ต่อ 1773

(หมายเหตุ: -)

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างใบน�าส่ง

(หมายเหตุ: -)

2) ใบแจ้งช�าระค่าธรรมเนียมการทดสอบ

(หมายเหตุ: -)

3) ประกาศการประปานครหลวง เรื่องก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรรับทดสอบคุณสมบัติ
ควำมถ่วงจ�ำเพำะของท่อพีวีซีและควำมทนอะซีโทน

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 ชิ้นตัวอย่างทดสอบต้องมีผิวเรียบและไม่ร้าว พอง แหว่ง เนื้อของตัวอย่างทดสอบต้องไม่พรุนและปราศจากฟองอากาศ 
 
หมายเหต ุกรณีที่ยังไม่ช�าระเงิน ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้าง กองมาตรฐานวิศวกรรมจะยังไม่ท�าการทดสอบวัสดุโดยจะด�าเนินการดังนี ้
  กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 3 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะโทรศัพท์แจ้งประสานงานไปยังบริษัทนั้นๆ 
  กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 7 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะโทรสารแจ้งประสานงานแจ้งไปยังบริษัทนั้นๆ 
  กรณยีงัไม่มาช�าระเงนิภายใน 15 วนัท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะยกเลกิการทดสอบและมหีนงัสอืแจ้งให้บรษิทัมารับ
ตัวอย่างคืน 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนดและวันแรงงาน))

กองมาตรฐานวิศวกรรม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง 

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0 2504 0123 ต่อ 1773/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 5 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

ลงทะเบียนรับตัวอย่างพร้อมออกใบแจ้งค่าทดสอบ

(หมายเหตุ: -)

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบการช�าระค่าทดสอบ 

(จากส�าเนาใบแจ้งและระบบคอมพิวเตอร์)

(หมายเหตุ: -)

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

ท�าการทดสอบวัสดุ

(หมายเหตุ: -)

2 วันท�าการ การประปานครหลวง
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

4) การพิจารณา

วิเคราะห์ผล, สรุปผลทดสอบและออกรายงานผลทดสอบ

(หมายเหตุ: -)

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

หัวหน้าส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างและผู้อ�านวยการกองมาตรฐาน

วิศวกรรมลงนาม

(หมายเหตุ: -)

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

6) -

จัดส่ง/จัดเก็บใบรับรองผล

(หมายเหตุ: -)

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) แบบฟอร์มใบน�าส่งทดสอบคุณสมบัติวัสดุประเภทท่อพีวีซี

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (ข้อมูลส�าคัญที่ควรระบุคือ 

- ประเภทของวัสดุที่ต้องการทดสอบ เช่น ท่อพีวีซี เป็นต้น 

- คุณสมบัติของวัสดุที่ต้องการทดสอบ เช่น ความถ่วงจ�าเพาะและความทน

อะซีโทน เป็นต้น 

- มาตรฐานอ้างอิง เช่น มอก.17 เป็นต้น 

หมายเหต ุ

ขอให้ระบุข้อมูลส�าคัญให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการสรุปและวิเคราะห์ผล

การทดสอบ 

หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม

นับถัดจากวันที่ส่งตัวอย่างภายใน 7 วันหากเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว

ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างขอสงวนสิทธิ์ในการสรุปและวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ตามข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น)

-
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ความถ่วงจ�าเพาะ

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

 

2) ความทนต่อ Acetone

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 300 บาท

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ช้ัน 2 อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0 2504 0123 ต่อ 1773

(หมายเหตุ: -)

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างใบน�าส่ง

(หมายเหตุ: -)

2) ใบแจ้งช�าระค่าธรรมเนียมการทดสอบ

(หมายเหตุ: -)

3) ประกาศการประปานครหลวง เรื่องก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรรับทดสอบคุณสมบัติทำงกลของคอนกรีต

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 การทดสอบนี้เพื่อหาความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีตเฉพาะแท่งคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ และรูปทรงกระบอกเท่านั้น โดยมี
ขนาดมาตรฐาน ดังนี้
 รูปทรงลูกบาศก์ ขนาดที่ใช้คือ กว้าง 15 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร และ ยาว 15 เซนติเมตร
 รูปทรงกระบอก ขนาดที่ใช้คือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร

หมายเหตุ กรณีที่ยังไม่ช�าระเงิน ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้าง กองมาตรฐานวิศวกรรมจะยังไม่ท�าการทดสอบวัสดุโดยจะด�าเนินการดังนี ้
 กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 3 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะโทรศัพท์แจ้งประสานงานไปยังบริษัทนั้นๆ
 กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 7 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะโทรสารแจ้งประสานงานแจ้งไปยังบริษัทนั้นๆ
 กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 15 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะยกเลิกการทดสอบและมีหนังสือแจ้งให้บริษัทมารับ
ตัวอย่างคืน

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด และวันแรงงาน)) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง 

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ : 0 2504 0123 ต่อ 1773/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 7 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

ลงทะเบียนรับตัวอย่างพร้อมออกใบแจ้งค่าทดสอบ

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบการช�าระค่าทดสอบ 

(จากส�าเนาใบแจ้งและระบบคอมพิวเตอร์)

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

ท�าการทดสอบวัสดุ

(หมายเหตุ: -) 

4 วันท�าการ การประปานครหลวง
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

4) การพิจารณา

วิเคราะห์ผล, สรุปผลทดสอบและออกรายงานผลทดสอบ

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

หัวหน้าส่วนมาตรฐานงานก่อสร้าง และผู้อ�านวยการกองมาตรฐาน

วิศวกรรมลงนาม

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

6) -

จัดส่ง/จัดเก็บใบรับรองผล

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) แบบฟอร์มใบน�าส่งทดสอบคุณสมบัติวัสดุประเภทคอนกรีต

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (ข้อมูลส�าคัญที่ควรระบุ คือ 

- ประเภทของวัสดุที่ต้องการทดสอบ เช่น แท่งคอนกรีต เป็นต้น 

- คุณสมบัติของวัสดุที่ต้องการทดสอบ เช่น ความต้านแรงอัด เป็นต้น 

- มาตรฐานอ้างอิง เช่น มอก.409 เป็นต้น 

หมายเหต ุ

ขอให้ระบุข้อมูลส�าคัญให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการสรุปและวิเคราะห์ผล

การทดสอบ  

หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม

นับถัดจากวันที่ส่งตัวอย่างภายใน 7 วัน หากเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว 

ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างขอสงวนสิทธิ์ในการสรุปและวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ตามข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น)

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) แท่งคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ แรงอัด (ไม่รวมหล่อขึ้นรูป)

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท
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ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

2) แท่งคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ แรงอัด (รวมหล่อขึ้นรูป)

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท

  

3) แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก แรงอัด (ไม่รวมหล่อขึ้นรูป)

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 150 บาท

  

4) แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก แรงอัด (รวมหล่อขึ้นรูป)

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 400 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ช้ัน 2 อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0 2504 0123 ต่อ 1773

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างใบน�าส่ง

(หมายเหตุ: -) 

2) ใบแจ้งช�าระค่าธรรมเนียมการทดสอบ

(หมายเหตุ: -) 

3) ประกาศการประปานครหลวง เรื่องก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรรับทดสอบคุณสมบัติทำงกลของโลหะ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 การทดสอบก�าลังดึงของวัสดุประเภทโลหะ ชิ้นทดสอบต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือมีความหนา
ตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยชิ้นทดสอบซึ่งท�าขึ้นโดยเครื่องมือกลต้องมีรัศมีของบ่าระหว่างปลายยึด และความยาวส่วนขนานที่เหมาะสม 
 การทดสอบความแข็งของวัสดุประเภทโลหะ ความหนาของชิ้นทดสอบต้องมีขนาดอย่างน้อย 8 เท่าของความหนาของรอยกด 
ผิวของชิ้นงานทดสอบต้องเรียบ ไม่มี Oxide scale หรือสิ่งแปลกปลอม ควรจะผ่านการขัดมัน เพื่อให้ได้รอยบุ๋มที่เด่นชัด

หมายเหต ุกรณีที่ยังไม่ช�าระเงิน ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้าง กองมาตรฐานวิศวกรรม จะยังไม่ท�าการทดสอบวัสดุโดยจะด�าเนินการดังนี ้
 กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 3 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะโทรศัพท์แจ้งประสานงานไปยังบริษัทนั้นๆ
 กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 7 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะโทรสารแจ้งประสานงานแจ้งไปยังบริษัทนั้นๆ
 กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 15 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะยกเลิกการทดสอบและมีหนังสือแจ้งให้บริษัทมารับ
ตัวอย่างคืน

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด และวันแรงงาน)) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง 

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ : 0 2504 0123 ต่อ 1773/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 6 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

ลงทะเบียนรับตัวอย่างพร้อมออกใบแจ้งค่าทดสอบ

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบการช�าระค่าทดสอบ 

(จากส�าเนาใบแจ้งและระบบคอมพิวเตอร์)

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

ท�าการทดสอบวัสดุ

(หมายเหตุ: -) 

3 วันท�าการ การประปานครหลวง
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

4) การพิจารณา

วิเคราะห์ผล, สรุปผลทดสอบและออกรายงานผลทดสอบ

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

หัวหน้าส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างและผู้อ�านวยการกองมาตรฐาน

วิศวกรรมลงนาม

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

6) -

จัดส่ง/จัดเก็บใบรับรองผล

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) แบบฟอร์มใบน�าส่งทดสอบคุณสมบัติทางกลของโลหะ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (ข้อมูลส�าคัญที่ควรระบุ คือ 

- ประเภทของวัสดุที่ต้องการทดสอบ เช่น เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว ทองเหลือง 

เป็นต้น 

- คุณสมบัติของวัสดุที่ต้องการทดสอบ เช่น ความต้านทานแรงดึง ความแข็ง 

ความยืด (ร้อยละ) เป็นต้น 

- มาตรฐานอ้างอิง เช่น มอก.256 JIS G5502 GRADE SS400 เป็นต้น 

หมายเหตุ 

ขอให้ระบุข้อมูลส�าคัญให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการสรุปและวิเคราะห์ผล

การทดสอบ  

หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม

นับถัดจากวันที่ส่งตัวอย่างภายใน 7 วัน หากเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว 

ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างขอสงวนสิทธิ์ในการสรุปและวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ตามข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น)

-



105คู่มือสำ�หรับประช�ชนของก�รประป�นครหลวง

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ความแข็ง BHN

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 150 บาท

  

2) แรงดึง

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 150 บาท

  

3) แรงดัดโค้ง

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ช้ัน 2 อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0 2504 0123 ต่อ 1773

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างใบน�าส่ง

(หมายเหตุ: -) 

2) ใบแจ้งช�าระค่าธรรมเนียมการทดสอบ

(หมายเหตุ: -) 

3) ประกาศการประปานครหลวง เรื่องก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรรับทดสอบคุณสมบัติวัสดุประเภทยำง

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 ชิ้นตัวอย่างทดสอบต้องเป็นแผ่นตัวอย่าง หรือชิ้นงานจริง
 ผิวของชิ้นตัวอย่างทดสอบต้องเรียบ และไม่ร้าว พอง แหว่ง เนื้อของยางต้องไม่พรุน และปราศจากฟองอากาศ

หมายเหตุ กรณีที่ยังไม่ช�าระเงิน ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้าง กองมาตรฐานวิศวกรรมจะยังไม่ท�าการทดสอบวัสดุโดยจะด�าเนินการดังนี ้
 กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 3 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะโทรศัพท์แจ้งประสานงานไปยังบริษัทนั้นๆ
 กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 7 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะโทรสารแจ้งประสานงานแจ้งไปยังบริษัทนั้นๆ
 กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 15 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะยกเลิกการทดสอบและมีหนังสือแจ้งให้บริษัทมารับ
ตัวอย่างคืน

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด และวันแรงงาน)) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง 

เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0 2504 0123 ต่อ 1773/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 27 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

ลงทะเบียนรับตัวอย่างพร้อมออกใบแจ้งค่าทดสอบ

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบการช�าระค่าทดสอบ 

(จากส�าเนาใบแจ้งและระบบคอมพิวเตอร์)

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

ท�าการทดสอบวัสดุ

(หมายเหตุ: -) 

24 วันท�าการ การประปานครหลวง
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

4) การพิจารณา

วิเคราะห์ผล, สรุปผลทดสอบและออกรายงานผลทดสอบ

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

หัวหน้าส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างและผู้อ�านวยการกองมาตรฐาน

วิศวกรรมลงนาม

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

6) -

จัดส่ง/จัดเก็บใบรับรองผล

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) แบบฟอร์มใบน�าส่งทดสอบคุณสมบัติวัสดุประเภทยาง

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (ข้อมูลส�าคัญที่ควรระบุ คือ 

- ประเภทของวัสดุท่ีต้องการทดสอบ เช่น แหวนยางปากระฆัง, ปะเก็นยางหน้าจาน 

เป็นต้น 

- คุณสมบัติของวัสดุที่ต้องการทดสอบ เช่น ความต้านทานแรงดึง ความแข็ง 

ความยืด (ร้อยละ) เป็นต้น 

- มาตรฐานอ้างอิง เช่น BS–2494, ASTM F477 เป็นต้น 

หมายเหต ุ

ขอให้ระบุข้อมูลส�าคัญให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการสรุปและวิเคราะห์ผล

การทดสอบ  

หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม

นับถัดจากวันที่ส่งตัวอย่างภายใน 7 วัน หากเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว 

ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างขอสงวนสิทธิ์ในการสรุปและวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ตามข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น)

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) แรงดึง - การยืดตัว

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 250 บาท

  



คู่มือสำ�หรับประช�ชนของก�รประป�นครหลวง108

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

2) ความอยู่ตัว

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 250 บาท

  

3) ความแข็ง

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท

  

4) แรงดึงรอยต่อ

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 250 บาท

  

5) แรงดึงยางหุ้มลิ้น

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 250 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ช้ัน 2 อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0 2504 0123 ต่อ 1773

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างใบน�าส่ง

(หมายเหตุ: -) 

2) ใบแจ้งช�าระค่าธรรมเนียมการทดสอบ

(หมายเหตุ: -) 

3) ประกาศการประปานครหลวง เรื่องก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรรับทดสอบคุณสมบัติส่วนประกอบทำงเคมี

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 การทดสอบเพือ่หาส่วนประกอบทางเคมนีัน้ ชิน้ตวัอย่างทดสอบต้องมผีวิเรยีบ ไม่มสีิง่แปลกปลอม และควรจะต้องผ่านการขัดมัน 
 
หมายเหต ุกรณีที่ยังไม่ช�าระเงิน ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้าง กองมาตรฐานวิศวกรรมจะยังไม่ท�าการทดสอบวัสดุโดยจะด�าเนินการดังนี ้
 กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 3 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะโทรศัพท์แจ้งประสานงานไปยังบริษัทนั้นๆ 
 กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 7 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะโทรสารแจ้งประสานงานแจ้งไปยังบริษัทนั้นๆ 
 กรณียังไม่มาช�าระเงินภายใน 15 วันท�าการ ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างจะยกเลิกการทดสอบและมีหนังสือแจ้งให้บริษัทมารับ
ตัวอย่างคืน 

 

 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด และวันแรงงาน)) 

กองมาตรฐานวิศวกรรม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง

เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ : 0 2504 0123 ต่อ 1773/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30- 16:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 17 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

ลงทะเบียนรับตัวอย่างพร้อมออกใบแจ้งค่าทดสอบ

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบการช�าระค่าทดสอบ 

(จากส�าเนาใบแจ้งและระบบคอมพิวเตอร์)

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

ท�าการทดสอบวัสดุ

(หมายเหตุ: -) 

14 วันท�าการ การประปานครหลวง
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

4) การพิจารณา

วิเคราะห์ผล, สรุปผลทดสอบและออกรายงานผลทดสอบ

(หมายเหตุ: -) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

หัวหน้าส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างและผู้อ�านวยการกองมาตรฐาน

วิศวกรรมลงนาม

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

6) -

จัดส่ง/จัดเก็บใบรับรองผล

(หมายเหตุ: -) 

0.5 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) แบบฟอร์มใบน�าส่งทดสอบคุณสมบัติวัสดุประเภทเคมี

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (ข้อมูลส�าคัญที่ควรระบุ คือ 

- ประเภทของวัสดุที่ต้องการทดสอบ เช่น ทองบรอนซ์, ทองเหลือง เป็นต้น 

- คุณสมบัติของวัสดุที่ต้องการทดสอบองค์ประกอบทางเคมี เป็นต้น 

- มาตรฐานอ้างอิง เช่น มอก.256, มอก.1021  เป็นต้น 

หมายเหต ุ

ขอให้ระบุข้อมูลส�าคัญให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการสรุปและวิเคราะห์ผล

การทดสอบ

หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม

นับถัดจากวันที่ส่งตัวอย่างภายใน 7 วัน หากเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว 

ส่วนมาตรฐานงานก่อสร้างขอสงวนสิทธิ์ในการสรุปและวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ตามข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น)

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) วิเคราะห์ธาตุทางเคมี

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 1,600 บาท
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) กองมาตรฐานวิศวกรรม ช้ัน 2 อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0 2504 0123 ต่อ 1773

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างใบน�าส่ง

(หมายเหตุ: -) 

2) ใบแจ้งช�าระค่าธรรมเนียมการทดสอบ

(หมายเหตุ: -) 

3) ประกาศการประปานครหลวง เรื่องก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุ

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ

-
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th



การขออนญุาตตดิตัง้ประปาและด�าเนินการเก่ียวกับมาตรวดัน�า้
คู่มือส�าหรับประชาชนของการประปานครหลวง
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กำรขอถอนเงินประกันกำรใช้น�้ำ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
 และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 ผูใ้ช้น�้าสามารถขอถอนคนืเงนิประกนัการใช้น�้าจากการประปานครหลวงได้ในกรณทีีไ่ด้ยกเลกิการใช้น�้าเฉพาะทีไ่ม่มหีนีค่้าน�้าค้าง
ช�าระหลังการประปานครหลวงได้ออกใบแจ้งค่าน�า้ประปาฉบับสุดท้ายแล้ว หรือกรณีโอนการใช้น�้าให้ผู้ใช้น�้ารายใหม่ที่ผู้รับโอนได้วางเงิน
ประกนัการใช้น�า้เรยีบร้อยแล้ว และไม่มค่ีาน�า้ค้างช�าระหลังจากการประปานครหลวงได้ออกใบแจ้งค่าน�า้ประปาฉบบัสุดท้ายของผูโ้อนแล้ว 

หมายเหตุ การนับเวลาจะนับเฉพาะวันท�าการของการประปานครหลวง

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 0 2331 0028-30/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 

โทรศัพท์ : 0 2331 0031-2, 0 2331 8161, 0 2331 1115,  

0 2332 9727/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ 27 ซอยบุญศิริ 4

ถนนสุขุมวิท ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  

โทรศัพท์ : 0 2384 7647, 0 2384 1411-2/ติดต่อด้วยตนเอง  

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ : 0 2298 6700-24/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท์ : 0 2286 0172, 74, 75, 77, 79/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ : 0 2537 8225/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ 591 ซอยจ�าเนียรเสริม  

ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ : 0 2934 4432-6/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาประชาช่ืน เลขท่ี 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น  

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ : 0 2585 7444, 0 2585 0319, 0 2585 3889,  

0 2585 0490/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาบางเขน เลขท่ี 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์  

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  

โทรศัพท์ : 0 2552 1550-4/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขามีนบุรี เลขท่ี 133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ  

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  

โทรศัพท์ : 0 2543 6500/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เลขที่ 133 ถนนรามค�าแหง

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

และห้องเลขท่ี C1646/58 โครงการเอเวียนวิลเลจ ซอยลาดกระบัง 46/1 

ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  

โทรศัพท์ : 0 2543 6500/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย เลขท่ี 258/4 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 30/1 

ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10600   

โทรศัพท์  : 0 2449 0011, 0 2448 0239, 0 2448 0461, 0 2448 0670, 

0 2448 0263, 0 2448 0513, 0 2448 0860, 0 2411 3117/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150  

โทรศัพท์ : 0 2427 6000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เลขท่ี 454 ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวน)  

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  

โทรศัพท์ : 0 2455 0055/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150   

โทรศัพท์ : 0 2427 7000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี

ต�าบลท่าทราย อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

โทรศัพท์ : 0 2589 0035-8, 0 2580 0079, 0 2580 0081,  

0 2580 0094, 0 2580 0097/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาบางบัวทอง เลขที่ 59 หมู่ 2 ต�าบลโสนลอย

อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  

โทรศัพท์ : 0 2571 3982-7/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก 

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  

โทรศัพท์ : 0 2449 0129/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-16:00 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 1 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค่าน�า้ค้างช�าระ 

- ตรวจสอบเงินประกันคงเหลือ 

- สร้างใบค�าขออนุมัติคืนเงินประกัน

(หมายเหตุ: (กองรายได้ ส�านักงานประปาสาขา))

0.5 วัน การประปานครหลวง

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

- เสนอผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจจากผู้ว่าการให้ลงนามอนุมัต ิ

- อนุมัติการถอนคืนเงินประกันให้ผู้ใช้น�า้เพื่อแจ้งผลการพิจารณา

ให้ผู้ใช้น�้าทราบ

(หมายเหตุ: (กองรายได้และส่วนกลาง ส�านักงานประปาสาขา))

0.5 วัน การประปานครหลวง



117คู่มือสำ�หรับประช�ชนของก�รประป�นครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้วางเงินประกันหรือผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้วางเงิน

ประกัน)

กรมการปกครอง

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ต้องให้ผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นรับรองส�าเนา

พร้อมประทับตราส�าคัญหากมีและมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3) ใบส�าคัญการเปลี่ยนชื่อ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล)

กรมการปกครอง

4) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้วางเงินประกัน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นท�าการแทนโดยผู้รับมอบอ�านาจจะต้อง

ติดอากรครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร)

-

5) ค�าสั่งศาลกรณีเป็นผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดก

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีผู้วางเงินประกันถึงแก่กรรม)

-

6) ใบเสร็จรับเงินประกันการใช้น�า้ฉบับที่จะขอถอนคืน/ใบแจ้งความเอกสารหาย

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (หากใบเสร็จรับเงินฉบับจริงสูญหายให้แจ้งความต่อเจ้าพนักงาน

ต�ารวจและน�าใบแจ้งความเอกสารหายมาแสดงต่อการประปานครหลวง)

การประปานครหลวง

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) 1) ส�านักงานประปาสาขา ณ จุดยื่นค�าร้อง

(หมายเหตุ: -)

2) 2) Call Center  โทร. 1125

(หมายเหตุ: -)

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขอทดสอบควำมเที่ยงตรงของมำตรวัดน�้ำ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) 
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 ผู้ใช้น�้าสามารถยื่นค�าขอให้ด�าเนินการทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน�า้ได้ 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ 27 ซอยบุญศิริ 4

ถนนสุขุมวิท ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

โทร. 0 2384 7647, 0 2384 1411-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ 591 ซอยจ�าเนียรเสริม 

ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทร. 0 2934 4432-6 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2298 6700-24/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขามนีบรุ ีเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทร. 0 2543 6500/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาภาษเีจรญิ เลขที ่186/39 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

โทร. 0 2455 0044, 0 2455 0055/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0 2331 0028-32, 0 2331 1115/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2537 8225 (8 คู่สายอัตโนมัติ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2585 0319, 0 2585 0490, 0 2585 3889, 0 2585 5546,

0 2585 7444/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

โทร. 0 2571 3982-7/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาบางเขน เลขที ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

โทร. 0 2552 1550-4/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))
หน่วยบริการจรัญสนิทวงศ์ ส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

เลขที ่258/4 ซอยจรญัสนทิวงศ์ 30/1 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0 2411 3117/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร. 0 2589 0035-8/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 0 2286 0172, 0 2286 0174, 0 2286 0175, 0 2286 0177, 

0 2286 0179/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาสขุมุวทิ เลขที ่1564/1 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0 2331 0028-32/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 0 2427 6000 (17 คู่สาย)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 0 2427 7000 (อัตโนมัติ 9 คู่สาย)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เลขที่ 133 ถนนรามค�าแหง

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทร. 0 2543 6500

และห้องเลขที ่C1646/58 โครงการเอเวยีนวลิเลจ ซอยลาดกระบงั 46/1 

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทร. 0 2449 0129/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 25 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- รับค�าขอจากผู้ใช้น�า้ 

- แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้น�้าทราบ 

- รับช�าระค่าใช้จ่าย 

- ออกใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษี 

(หมายเหตุ: (กองบริการและกองรายได้ ส�านักงานประปาสาขา))

30 นาที การประปานครหลวง

2) -

ด�าเนินการถอดมาตร/เปลี่ยนมาตรและส่งมาตรให้กองมาตรวัดน�้า

(หมายเหตุ: (กองบริการ ส�านักงานประปาสาขา))

10 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

- ด�าเนินการทดสอบมาตร 

- แจ้งผลให้ส�านักงานประปาสาขาทราบ 

(หมายเหตุ: (กองบ�ารุงรักษามาตรวัดน�้า ฝ่ายมาตรวัดน�า้))

5 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ส�านักงานประปาสาขาจัดท�าหนังสือให้ผู้บริหารลงนามและแจ้งผล

ให้ผู้ใช้น�้าทราบ

(หมายเหตุ: (กองบริการ ส�านักงานประปาสาขา))

10 วันท�าการ การประปานครหลวง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (บัตรประจ�าตัวข้าราชการ/บัตรประจ�าตัวพนักงานองค์กรของรัฐ)

กรมการปกครอง

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรอง

ไม่เกิน 3 เดือนและส�าเนาบัตรประชาชนหรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล (ผู้ขอใช้น�า้))

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3) หนังสือมอบอ�านาจพร้อมส�าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (กรณีผู้ใช้น�้าไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

กรมการปกครอง

4) หนังสือของหน่วยงานภาครัฐ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีหน่วยงานราชการ/หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ขอใช้น�า้ให้ท�าหนังสือ

ระบุชื่อเรื่องขอให้ด�าเนินการทดสอบมาตรวัดน�้า)

-

5) หนังสือเดินทาง

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหต ุ(ส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) และหลกัฐานการตรวจลงตราหรือ

หลักฐานแสดงตน)

กองตรวจลงตราและ

เอกสารเดินทางคนต่างด้าว

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) อัตรา/เงื่อนไขค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนดในค�าสั่งการประปานครหลวง

(หมายเหตุ: (อัตรา/เงื่อนไขค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนดในค�าสั่ง

การประปานครหลวง (ตาม File แนบข้อ 18)))

- 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) ส�านักงานประปาสาขาทุกแห่ง

(หมายเหตุ: (รับเรื่องวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดที่การประปานครหลวงก�าหนด (เวลาราชการ)))

2) Call Center 1125

(หมายเหตุ: (24 ชั่วโมง))

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหต:ุ (เลขที ่1 ถนนพษิณโุลก เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู ้ปณ. 1111 เลขที่ 1 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) อัตราค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรวัดน�า้

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ

-
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขอฝำกมำตรวัดน�้ำ 
(กรณีระยะเวลำตัง้แต่ยื่นค�ำขอจนถึงถอดมำตร 4 วันท�ำกำร)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 ผูใ้ช้น�า้ทีต้่องการของดการใช้น�า้ชัว่คราวด้วยการขอฝากมาตรวดัน�า้ครัง้หนึง่จะต้องมรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดอืน แต่ต้องไม่เกนิ 

12 เดือน ทั้งนี้ผู้ใช้น�้าจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมตามที่การประปานครหลวงก�าหนด ซึ่งค่าธรรมเนียมการฝากมาตรวัดน�้าที่ช�าระแล้ว 

การประปานครหลวงจะไม่คืนให้ผู้ใช้น�้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน (ผู้ใช้น�้าประเภทถาวรมีความประสงค์จะของดใช้น�้าช่ัวคราวเน่ืองจากไม่มี 

ผู้อยู่อาศัยในสถานที่ใช้น�้า สามารถยื่นค�าขอฝากมาตรได้ส�าหรับการใช้น�า้ประเภทชั่วคราวฝากมาตรไม่ได้)

 ทัง้นี ้ไม่รวมระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานอกเหนอืการควบคมุ เช่น บ้านปิดมสีิง่กดีขวางต้องรือ้ถอน ผูใ้ช้น�า้ไม่ให้ด�าเนนิการ ฯลฯ 

 

 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาสขุมุวทิ เลขที ่1564/1 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0 2331 0028-32/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0 2331 0028-32, 0 2331 1115/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาสมทุรปราการ เลขที ่27 ซอยบญุศริ ิ4 ถนนสุขุมวิท 

ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

โทร. 0 2384 7647, 0 2384 1411-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2298 6700-24/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาพญาไท เลขที ่1057 ถนนวภิาวด-ีรงัสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2537 8225/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 0 2286 0172, 0 2286 0174, 0 2286 0175, 0 2286 0177,

0 2286 0179/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที ่591 ซอยจ�าเนียรเสริม

ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทร. 0 2934 4432-6/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2585 0319, 0 2585 0490, 0 2585 3889, 0 2585 5546,

0 2585 7444/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาบางเขน เลขที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

โทร. 0 2552 1550-4/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขามนีบรุ ีเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทร. 0 2543 6500/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เลขที่ 133 ถนนรามค�าแหง

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

และห้องเลขที่ C1646/58 โครงการเอเวียนวิลเลจ

ซอยลาดกระบงั 46/1 แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรงุเทพฯ 10520  

โทร. 0 2543 6500/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย (หน่วยจรัญฯ) เลขที่ 258/4

ซอยจรัญสนิทวงศ์ 30/1 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพฯ 10600  โทร. 0 2411 3117 

และเลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก ต�าบลปลายบาง

อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทร. 0 2449 0011/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-15:30 น. 

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 0 2427 6000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาภาษเีจรญิ  เลขที ่454 ถนนกาญจนาภเิษก

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

โทร. 0 2455 0044, 0 2455 0055/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 0 2427 7000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร. 0 2589 0035-8/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

โทร. 0 2571 3982-7/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทร. 0 2449 0129/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก�าหนด) ต้ังแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 4 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- รับค�าขอการฝากมาตรจากผู้ใช้น�า้ 

- แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้น�้าทราบ 

- จัดท�าใบแจ้งราคา 

- รับช�าระค่าธรรมเนียมและหนี้ค้าง (ถ้ามี)  

- ออกใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษี 

(หมายเหตุ: (กองบริการและกองรายได้ ส�านักงานประปาสาขา))

20 นาที การประปานครหลวง
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

2) การพิจารณา

ด�าเนินการถอดมาตร

(หมายเหตุ: (กองบริการ ส�านักงานประปาสาขาด�าเนินการถอดมาตร

ภายใน 3 วันท�าการหลังจากรับเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาในการแก้ไข

ปัญหานอกเหนือการควบคุม เช่น บ้านปิด มีสิ่งกีดขวางต้องรื้อถอน

ผู้ใช้น�า้ไม่ให้ด�าเนินการ ฯลฯ))

3 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ส�าเนาบัตรประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการหรือ

พนักงานองค์กรของรัฐ)

กรมการปกครอง

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรอง

ไม่เกิน 3 เดือนและส�าเนาบัตรประชาชนหรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล (ผู้ขอใช้น�า้))

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3) หนังสือมอบอ�านาจและส�าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (กรณีผู้ขอใช้น�้าไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

กรมการปกครอง

4) หนังสือของหน่วยงานภาครัฐ

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (หนังสือราชการในกรณีที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ)

กรมการปกครอง

5) ส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) และหลกัฐานการตรวจลงตราหรอื

หลกัฐานแสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย (ของผู้ขอใช้น�า้))

กองตรวจลงตราและ

เอกสารเดินทางคนต่างด้าว
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

6) หนังสือมอบอ�านาจและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหต ุ(กรณีผู้ขอใช้น�้าไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

กรมการปกครอง

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ค่าธรรมเนียมฝากมาตร 180 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าธรรมเนียม

ถอดมาตรตามขนาดมาตร

(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมถอดมาตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขนาดมาตร ½-1 นิว้ 100 บาท 1½ นิว้ 250 บาท 2 นิว้ 500 บาท 3-4 นิว้ 1,000 บาท

6 นิ้ว 1,660 บาท 8 นิ้ว 2,585 บาท))

- 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) ส�านักงานประปาสาขา การประปานครหลวง

(หมายเหตุ: (รับเรื่องวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลาราชการ) เว้นวันหยุดตามที่การประปานครหลวงก�าหนด))

2) Call Center 1125

(หมายเหตุ: (24 ชั่วโมง))

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

-
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขอย้ำย-ยกมำตร (ตำมควำมประสงค์ของผู้ใช้น�้ำ)
(กรณีมำตรวัดน�้ำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ½ นิ้ว–1 นิ้ว)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) 
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 กรณีที่ผู้ใช้น�้ายื่นความประสงค์จะยกหรือย้ายมาตรวัดน�า้ขนาดมาตรวัดน�า้เส้นผ่านศูนย์กลาง ½-1 นิ้ว จะต้องแจ้งการประปา

นครหลวงทราบ

 กรณีที่ผู้ใช้น�้าหรือบริวารท�าการยกหรือย้ายมาตรวัดน�้าโดยพลการ การประปานครหลวงจะคิดเบี้ยปรับ 3,000 บาท และหาก

การกระท�าดังกล่าวท�าให้การประปานครหลวงต้องท�าการยกหรือย้ายมาตรวัดน�้าใหม่ให้เหมาะสม การประปานครหลวงจะคิดค่าใช้จ่าย

ตามอัตราในข้อ 2 เพิ่มจากเบี้ยปรับ ถ้าผู้ใช้น�้าไม่ติดต่อช�าระค่าใช้จ่ายหรือค่าเบี้ยปรับ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการจ่าย

น�า้ประปา

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาสขุมุวทิ เลขที ่1564/1 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0 2331 0028-32/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0 2331 0028-32, 0 2331 1115/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ 27 ซอยบุญศิริ 4

ถนนสุขุมวิท ต�าบลปากน�า้ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

โทร. 0 2384 7647, 0 2384 1411-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2298 6700-24/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2537 8225 (8 คู่สายอัตโนมัติ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 0 2286 0172, 0 2286 0174, 0 2286 0175, 0 2286 0177,  

0 2286 0179/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ 591 ซอยจ�าเนียรเสริม

ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทร. 0 2934 4432-6/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น  

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2585 0319, 0 2585 0490, 0 2585 3889, 0 2585 5546, 

0 2585 7444/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาบางเขน เลขที ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงอนุสาวรีย์  

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

โทร. 0 2552 1550-4/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขามนีบรุ ีเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ  

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทร. 0 2543 6500/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เลขที่ 133 ถนนรามค�าแหง

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 0 2543 6500 

และห้องเลขที ่C1646/58 โครงการเอเวยีนวลิเลจ ซอยลาดกระบงั 46/1                   

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

หน่วยบริการจรัญสนิทวงศ์ ส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

เลขที ่258/4 ซอยจรญัสนทิวงศ์ 30/1 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 10600

โทร. 0 2411 3117/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 0 2427 6000 (17 คู่สาย)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เลขที่ 454 ถนนกาญจนาภิเษก 

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

โทร. 0 2455 0044, 0 2455 0055/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 0 2427 7000 (อัตโนมัติ 9 คู่สาย)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร. 0 2589 0035-8/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

โทร. 0 2571 3982-7/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทร. 0 2449 0129/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 6 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- รับค�าขอจากผู้ใช้น�า้ 

- ตรวจสอบงานภาคสนาม 

- ออกแบบประมาณราคา 

- แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้น�้าทราบ 

(หมายเหตุ: (กองบริการและกองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา))

3 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

- รับช�าระค่าใช้จ่าย 

- ออกใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษ ี

(หมายเหตุ: (กองรายได้ ส�านักงานประปาสาขา))

5 นาที การประปานครหลวง
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

3) -

ด�าเนินการย้าย/ยกมาตร

(หมายเหตุ: (กองบริการ/กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา)

ระยะเวลาถัดจากวนัรบัช�าระเงนิจนถึงด�าเนนิการแล้วเสรจ็ 3 วนัท�าการ 

ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานอกเหนือการควบคุม เช่น 

บ้านปิดมีสิ่งกีดขวางต้องรื้อถอน ผู้ใช้น�้าไม่ให้ด�าเนินการ ฯลฯ 

(กองบริการ/กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา))

3 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ส�าเนาบัตรข้าราชการ/ส�าเนาบัตรพนักงานองค์กรของรัฐ)

กรมการปกครอง

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรอง

ไม่เกิน 3 เดือนและส�าเนาบัตรประชาชนหรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล (ผู้ขอใช้น�า้))

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3) หนังสือมอบอ�านาจและส�าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (กรณีไม่สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง)

กรมการปกครอง

4) หนังสือของหน่วยงานภาครัฐ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีที่หน่วยงานราชการ/ภาครัฐเป็นผู้ขอใช้น�า้ให้จัดท�าหนังสือระบุ

เรื่องขอให้ด�าเนินการในเรื่องย้าย-ยกมาตร)

-

5) หนังสือเดินทาง

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (หนังสือเดินทาง (ส�าเนา 1 ชุด) 

(ส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐาน

แสดงตนอื่นกรณีไม่ใช่สัญชาติไทย))

กองตรวจลงตราและ

เอกสารเดินทางคนต่างด้าว
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ค่าธรรมเนียม

ลำ�ดับ ร�ยละเอียดค�่ธรรมเนียม ค่�ธรรมเนียม (บ�ท/ร้อยละ)

1) กรณีที่ผู้ใช้นำ้�ยื่นคว�มประสงค์จะยกหรือย้�ยม�ตรวัดนำ้�จะต้องแจ้ง

ก�รประป�นครหลวงทร�บ ซึ่งก�รประป�นครหลวงจะดำ�เนินก�รยกหรือย้�ย

ม�ตรวัดนำ้�โดยคิดค่�ใช้จ�่ยดังนี้

1. ขน�ดม�ตรวัดนำ้�เส้นผ่�นศูนย์กล�ง ½-¾ นิ้ว เป็นเงิน 800 บ�ท

2. ขน�ดม�ตรวัดนำ้�เส้นผ่�นศูนย์กล�ง 1 นิ้ว เป็นเงิน 1,000 บ�ท

3. ขน�ดม�ตรวัดนำ้�เส้นผ่�นศูนย์กล�ง 1½ นิ้วขึ้นไป คิดค�่ใช้จ่�ยต�ม 

คว�มเป็นจริง

(หมายเหตุ: (4. ค่าใช้จ่ายตาม 1, 2 กรณรีะยะทีย้่ายจดุตดิตัง้มาตรวดัน�า้เกนิ 5 เมตร

แต่ไม่เกิน 20 เมตร จากจุดติดตั้งมาตรวัดน�้าเดิม จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน

เพิ่มอีกเมตรละ 250 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าซ่อมผิววัสดุพิเศษ เช่น กระเบื้องหินขัด

หินอ่อน ฯลฯ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หากนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น การประปานครหลวงจะคิด

ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการติดตั้งประปา (สามารถดูรายละเอียดจากเอกสารในหัวข้อที่ 18)))

- 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ลำ�ดับ ช่องท�งก�รร้องเรียน/แนะนำ�บริก�ร

1) ส�านักงานประปาสาขาทุกแห่ง

(หมายเหตุ: (รับเรื่องวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลาราชการ) ยกเว้นวันหยุดตามที่การประปานครหลวงก�าหนด))

2) Call Center 1125

(หมายเหตุ: (24 ชั่วโมง))

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำ�ดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -)

หม�ยเหตุ

-
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขอย้ำย-ยกมำตร (ตำมควำมประสงค์ของผู้ใช้น�้ำ)
(กรณีมำตรวัดน�้ำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1½ นิ้ว-8 นิ้ว)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 การขอย้ายมาตร-ยกมาตรวัดน�า้ (ตามความประสงค์ของผู้ใช้น�า้) มาตรวัดน�า้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1½ นิ้ว-8 นิ้ว
 การประปานครหลวงจะคดิค่าใช้จ่ายตามความเป็นจรงิแต่ไม่เกนิตามหลกัเกณฑ์วธิปีฏบิตัแิละอตัราค่าใช้จ่ายในการตดิตัง้ประปา
ไม่รวมค่าซ่อมผิววัสดุพิเศษ เช่น กระเบื้องหินขัดหินอ่อน ฯลฯ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 กรณีที่ผู้ใช้น�้าหรือบริวารท�าการยกหรือย้ายมาตรวัดน�้าโดยพลการการประปานครหลวงจะคิดเบ้ียปรับ 3,000 บาท และหาก 
การกระท�าดังกล่าวท�าให้การประปานครหลวงต้องท�าการยกหรือย้ายมาตรวัดน�้าใหม่ให้เหมาะสม การประปานครหลวงจะคิดค่าใช้จ่าย
ตามอัตราในข้อ 2 เพิ่มจากเบี้ยปรับ ถ้าผู้ใช้น�า้ไม่ติดต่อช�าระค่าใช้จ่ายหรือค่าเบี้ยปรับการประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการจ่าย
น�า้ประปา

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาสมทุรปราการ เลขที ่27 ซอยบญุศิร ิ4 ถนนสุขุมวิท  

ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

โทร. 0 2384 7647, 0 2384 1411-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ 591 ซอยจ�าเนียรเสริม

ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทร. 0 2934 4432-6/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2298 6700-24/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขามนีบรุ ีเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทร. 0 2543 6500/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาภาษเีจรญิ เลขที ่186/39 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก 

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

โทร. 0 2455 0044, 0 2455 0055/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0 2331 0028-32, 0 2331 1115/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2537 8225 (8 คู่สายอัตโนมัติ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2585 0319, 0 2585 0490, 0 2585 3889, 0 2585 5546, 

0 2585 7444/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

โทร. 0 2571 3982-7/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาบางเขน เลขที ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

โทร. 0 2552 1550-4/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

หน่วยบริการจรัญสนิทวงศ์ ส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

เลขที ่258/4 ซอยจรญัสนทิวงศ์ 30/1 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 

โทร. 0 2411 3117/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร. 0 2589 0035-8/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 0 2286 0172, 0 2286 0174, 0 2286 0175, 0 2286 0177, 

0 2286 0179/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาสขุมุวทิ เลขที ่1564/1 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0 2331 0028-32/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 0 2427 6000 (17 คู่สาย)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 0 2427 7000 (อัตโนมัติ 9 คู่สาย)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาสวุรรณภมู ิเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

และห้องเลขที่ C1646/58 โครงการเอเวียนวิลเลจ ซอยลาดกระบัง 

46/1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

โทร. 0 2543 6500/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก 

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทร. 0 2449 0129/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 13 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- รับค�าขอจากผู้ใช้น�า้ 

- ตรวจสอบงานภาคสนาม 

- ออกแบบประมาณราคา 

- แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้น�้าทราบ

(หมายเหตุ: (กองบริการ กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา))

6 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

- รับช�าระค่าใช้จ่าย 

- ออกใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษี 

(หมายเหตุ: (กองรายได้ ส�านักงานประปาสาขา))

5 นาที การประปานครหลวง
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

3) -

- ด�าเนินการย้าย-ยกมาตร

(หมายเหตุ: ((กองบริการ/กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา)   

ระยะเวลาถัดจากวนัรบัช�าระเงนิจนถึงด�าเนนิการแล้วเสรจ็ 7 วนัท�าการ 

ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานอกเหนือการควบคุม

เช่น บ้านปิดมีสิ่งกีดขวางต้องรื้อถอน ผู้ใช้น�า้ไม่ให้ด�าเนินการ ฯลฯ 

(กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา)))

7 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (บัตรประจ�าตัวข้าราชการ/บัตรประจ�าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจของ

ผู้ขอใช้น�า้)

กรมการปกครอง

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรอง

ไม่เกิน 3 เดือนและส�าเนาบัตรประชาชนหรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล (ผู้ขอใช้น�า้))

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3) หนังสือมอบอ�านาจและบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้รับมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (กรณีผู้ใช้น�้าไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

กรมการปกครอง

4) หนังสือของหน่วยงานราชการ

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (กรณีหน่วยงานราชการ/หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ขอใช้น�า้ให้ท�าหนังสือ

ระบุชื่อเรื่องตามประสงค์ขอให้ด�าเนินการย้าย-ยกมาตร)

-

5) หนังสือเดินทาง

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหต ุ(ส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา

หรือหลักฐานแสดงตนอื่นกรณีไม่ใช่สัญชาติไทย)

กองตรวจลงตราและ

เอกสารเดินทางคนต่างด้าว
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) อัตรา/เงื่อนไขค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนดในค�าสั่งการประปานครหลวง

(หมายเหตุ: (อัตรา/เงื่อนไขค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนดในค�าสั่งการประปา

นครหลวง (สามารถดูรายละเอียดจากเอกสารในหัวข้อที่ 18)))

- 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) ส�านักงานประปาสาขาทุกแห่ง

(หมายเหตุ: (รับเรื่องวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลาราชการ) ยกเว้นวันหยุดที่การประปานครหลวงก�าหนด))

2) Call Center 1125

(หมายเหตุ: (24 ชั่วโมง))

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ

-
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขอรับรองกำรให้บริกำรจ่ำยน�้ำประปำ
โครงกำรหมู่บำ้นจัดสรร

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 ผูป้ระกอบการจดัสรรโครงการต้องท�าหนงัสอืยืน่ขอใบรบัรองการให้บรกิารจ่ายน�า้ประปาโครงการหมูบ้่านจดัสรรก่อนด�าเนนิการ

จัดสรรเพื่อให้การประปานครหลวงตรวจสอบความสามารถในการให้บริการจ่ายน�้าในพื้นที่นั้น

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทรศัพท์ 0 2331 0028-30 โทรสาร 0 2331 7533/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทรศัพท์ 0 2331 0031-32 โทรสาร 0 2331 1061/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ 27 ซอยบุญศิริ 4

ถนนสุขุมวิท ต�าบลปากน�า้ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

โทรศัพท์ 0 2384 1411-2 โทรสาร 0 2384 3065/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2537 8225 โทรสาร 0 2537 8227/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ 0 2286 0172, 0 2286 0174-5, 0 2286 0177, 0 2286 0179 

โทรสาร 0 2286 0153/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0 2298 6700-24 โทรสาร 0 2298 6735/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ 591 ซอยรามค�าแหง 39 

(เทพลีลา 1) ถนนรามค�าแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0 2934 4432-6 โทรสาร 0 2934 4815/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2585 7444, 0 2585 0319, 0 2585 3889, 0 2585 0490 

โทรสาร 0 2585 0922/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาบางเขน เลขที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

โทรศัพท์ 0 2552 1550-4 โทรสาร 0 2521 1176, 0 2552 2246/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขามีนบุรี เลขที่ 133 ถนนรามค�าแหง

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ 0 2543 6500 โทรสาร 0 2543 6630/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เลขที่ 133 ถนนรามค�าแหง

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทรศัพท์ 0 2543 6648 โทรสาร 0 2543 6648/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาบางกอกน้อย เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก 

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทรศัพท์ 0 2449 0011 โทรสาร 0 2449 0065/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31  

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท์ 0 2427 6000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เลขที่ 454 ถนนกาญจนาภิเษก  

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

โทรศัพท์ 0 2455 0055 โทรสาร 0 2455 5500/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท์ 0 2427 7000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

โทรศัพท์ 0 2589 0035-8, 0 2589 0034, 0 2589 4412

โทรสาร 0 2589 5964, 0 2589 0034/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

โทรศัพท์ 0 2571 3982-7 โทรสาร 0 2571 1743/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก 

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทรศัพท์ 0 2449 0129, 0 2449 0123 โทรสาร 0 2449 0131/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 3 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- รับเอกสาร 

- ตรวจสอบเอกสาร 

- ตรวจสอบพื้นที่ภาคสนาม 

- เสนอผู้มีอ�านาจลงนามใบรับรอง 

- ออกเอกสารใบรับรองและด�าเนินการส่งให้ผู้ประกอบการ 

- แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบการทราบตามช่องทางที่ได้แจ้ง

ความประสงค์ไว้

(หมายเหตุ: (ส่วนกลาง กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา))

3 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการหรือ

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (- ของผู้ขอใช้น�า้กรณีสัญชาติไทย)

กรมการปกครอง
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

2) โฉนดที่ดินบริเวณที่ยื่นขอจัดสรร

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

3) แผนผังสังเขปที่ตั้งโครงการที่ยื่นขอจัดสรร (Lay Out)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

4) แผนผังสังเขปโครงการที่จัดสรรทั้งโครงการ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

5) พิกัดต�าแหน่งที่ตั้งโครงการจัดสรร (ถ้ามี)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

6) ส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) และหลกัฐานการตรวจลงตราหรอืหลกัฐาน

แสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�้ากรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย)

-

7) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองไม่เกิน

3 เดือน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�า้กรณีนิติบุคคล)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ

หลักฐานแสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหต ุ(ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล)

-
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) 1) ส�านักงานประปาสาขา ณ จุดยื่นค�าขอ

(หมายเหตุ: (สามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อ 11))

2) 2) Call Center โทร. 1125

(หมายเหตุ: -)

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

-
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th



149คู่มือสำ�หรับประช�ชนของก�รประป�นครหลวง

กำรขออนุญำตติดตัง้ประปำซ�้ ำ/บรรจบมำตรกรณีงดจำ่ยน�้ำเกินกวำ่ 180 วัน
(มำตรวัดน�้ำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ½ นิ้ว-1 นิ้ว)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 การขอติดตั้งประปาซ�า้/บรรจบมาตรกรณีงดจ่ายน�า้เกินกว่า 180 วัน ส�าหรับมาตรวัดน�า้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว-1 นิ้ว
ในกรณีที่ได้รับอนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วและการประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการยืนราคา 30 วัน
 ระยะเวลารับค�าขอจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 1 วันท�าการ

 ระยะเวลานับถัดจากวันรับช�าระเงินจนถึงติดตั้งประปาให้แล้วเสร็จ 3 วันท�าการ

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทรศัพท์ 0 2331 0028-30 โทรสาร 0 2331 7533/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทรศัพท์ 0 2331 0031-32 โทรสาร 0 2331 1061/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาสมทุรปราการ เลขที ่27 ซอยบญุศิร ิ4 ถนนสุขุมวิท

ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

โทรศัพท์ 0 2384 1411-2 โทรสาร 0 2384 3065/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2537 8225 โทรสาร 0 2537 8227/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ 0 2286 0172, 0 2286 0174-5, 0 2286 0177, 0 2286 0179 

โทรสาร 0 2286 0153/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0 2298 6700-24 โทรสาร 0 2298 6735/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที ่591 ซอยรามค�าแหง 39 (เทพลลีา 1) 

ถนนรามค�าแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0 2934 4432-6 โทรสาร 0 2934 4815/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2585 7444, 0 2585 0319, 0 2585 3889, 0 2585 0490 

โทรสาร 0 2585 0922/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาบางเขน เลขที ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

โทรศัพท์ 0 2552 1550-4 โทรสาร 0 2521 1176, 0 2552 2246/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขามนีบรุ ีเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทรศัพท์ 0 2543 6500 โทรสาร 0 2543 6630/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาสวุรรณภมู ิเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  

โทรศัพท์ 0 2543 6648 โทรสาร 0 2543 6648 

หน่วยบริการลาดกระบัง ห้องเลขที่ C1646/58 โครงการเอเวียนวิลเลจ 

ซอยลาดกระบัง 46/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ 10520/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาบางกอกน้อย เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  

โทรศัพท์ 0 2449 0011 โทรสาร 0 2449 0065 

หน่วยบริการจรัญสนิทวงศ์ เลขที่ 258/4 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 30/1  

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท์ 0 2411 3117, 0 2411 2240 โทรสาร 0 2411 3117/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150  

โทรศัพท์ 0 2427 6000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เลขที่ 454 ถนนกาญจนาภิเษก  

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

โทรศัพท์ 0 2455 0055 โทรสาร 0 2455 5500/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31  

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท์ 0 2427 7000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.



คู่มือสำ�หรับประช�ชนของก�รประป�นครหลวง152

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ 0 2589 0035-8, 0 2589 0034, 0 2589 4412

โทรสาร 0 2589 5964, 0 2589 0034/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

โทรศัพท์ 0 2571 3982-7 โทรสาร 0 2571 1743/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  

โทรศัพท์ 0 2449 0129, 0 2449 0123 โทรสาร 0 2449 0131/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 4 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- ตรวจสอบหนี้ค้างช�าระ 

- ตรวจสอบท่อจ่ายน�า้ในแผนที่ 

- ออกแบบประมาณราคา 

- แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอใช้น�า้ประปาทราบ 

- ท�าสัญญาการใช้น�า้ 

- นัดวันเวลาติดตั้งประปา (ถ้ามี)

(หมายเหตุ: (กองบริการ กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา/

ขอยืนราคาภายในก�าหนด 30 วัน))

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

- รับช�าระเงินค่าติดตั้งประปาซ�้า/บรรจบมาตรกรณีงดจ่ายน�้าเกินกว่า 

180 วัน 

- ออกใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษีค่าติดตั้งประปาใหม่และใบเสร็จ

รับเงินประกันการใช้น�า้

(หมายเหตุ: (กองรายได้ ส�านักงานประปาสาขา))

5 นาที การประปานครหลวง
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

3) -

- ด�าเนินการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: (กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา))

3 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการหรือ

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (- ของผู้ขอใช้น�า้กรณีสัญชาติไทย)

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) และหลกัฐานการตรวจลงตราหรอืหลกัฐาน

แสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�า้กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย)

-

3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองไม่เกิน

3 เดือน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�า้กรณีนิติบุคคล)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ

หลักฐานแสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล)

-
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

5) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน จะต้องมีส�าเนา

ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น�้าอยู่ในทะเบียนบ้านและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐานส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนา

ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านด้วย ในกรณีผู้ขอใช้น�า้เป็นบิดา 

มารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ให้ยกเว้นไม่ต้องท�าหนังสือยินยอม 

กรณผีูข้อตดิตัง้ประปามใิช่ผูมี้สญัชาตไิทย หรอืเป็นนติบิคุคลและไม่เป็นเจ้าของบ้าน 

จะต้องให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐาน

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของ

บ้านด้วย)

กรมการปกครอง

6) หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอใช้น�า้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอ

ติดตั้งประปา

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านหรือย้ายเข้าอยู่

ในทะเบียนบ้านแล้ว แต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน)

-

7) ส�าเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น�า้ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีขอติดตั้งประปาชั่วคราว)

-

9) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้วางเงินประกัน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหต ุ(- กรณีมีความจ�าเป็น ผู้ขอใช้น�า้ไม่สามารถยื่นค�าขอหรือเป็นคู่สัญญา

ใช้น�้าประปาด้วยตนเอง ให้ท�าหนังสือมอบอ�านาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดท�าการแทนก็ได้

โดยผู้รับมอบอ�านาจจะต้องน�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตร

ประจ�าตัวข้าราชการหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือส�าเนา

หนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐาน

แสดงตนอื่นของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจให้ไว้กับการประปานครหลวง)

-
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ตามตารางอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -)

- 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) ส�านักงานประปาสาขา ณ จุดยื่นค�าขอ

(หมายเหตุ: (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ข้อ 11))

2) Call Center โทร. 1125

(หมายเหตุ: -)

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตารางอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -)

2) ค�าขอติดตั้ง/สัญญาการใช้น�า้ประปา

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ

-
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขออนุญำตติดตัง้ประปำซ�้ ำ/บรรจบมำตรกรณีงดจ่ำยน�้ำเกินกวำ่ 180 วัน
(มำตรวัดน�้ำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ½ นิ้ว-1 นิ้ว

ในกรณีสำมำรถด�ำเนินกำรติดตัง้ได้ภำยใน 1 วันท�ำกำร)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 การขอติดตั้งประปาซ�้า/บรรจบมาตรกรณีงดจ่ายน�า้เกินกว่า 180 วัน ส�าหรับมาตรวัดน�า้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว-1 นิ้ว 
ในกรณีมีท่อเมนผ่านสถานท่ีติดตั้งฝั่งเดียวกันระยะห่างไม่เกิน 20 เมตร แนวท่ออยู่ในทางเท้าหรือไหล่ทางโดยได้รับอนุญาตกรรมสิทธิ์
ที่ดินและผู้ใช้น�า้ช�าระเงินค่าติดตั้งในวันยื่นค�าขอ
 ระยะเวลารับค�าขอจนถึงช�าระเงิน 30 นาที
 ระยะเวลานับถัดจากวันรับช�าระเงินจนถึงติดตั้งประปาให้แล้วเสร็จ 1 วันท�าการ

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทรศัพท์ 0 2331 0028-30 โทรสาร 0 2331 7533/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250  

โทรศัพท์ 0 2331 0031-32 โทรสาร 0 2331 1061/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาสมทุรปราการ เลขที ่27 ซอยบญุศิร ิ4 ถนนสุขุมวิท

ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  

โทรศัพท์ 0 2384 1411-2 โทรสาร 0 2384 3065/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ 0 2537 8225 โทรสาร 0 2537 8227/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ 0 2286 0172, 0 2286 0174-5, 0 2286 0177, 0 2286 0179 

โทรสาร 0 2286 0153/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0 2298 6700-24 โทรสาร 0 2298 6735/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที ่591 ซอยรามค�าแหง 39 (เทพลลีา 1)  

ถนนรามค�าแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0 2934 4432-6 โทรสาร 0 2934 4815/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ 0 2585 7444, 0 2585 0319, 0 2585 3889, 0 2585 0490 

โทรสาร 0 2585 0922/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาบางเขน เลขที ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

โทรศัพท์ 0 2552 1550-4 โทรสาร 0 2521 1176, 0 2552 2246/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขามนีบรุ ีเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  

โทรศัพท์ 0 2543 6500 โทรสาร 0 2543 6630/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาสวุรรณภมู ิเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทรศัพท์ 0 2543 6648 โทรสาร 0 2543 6648 

หน่วยบริการลาดกระบัง ห้องเลขที่ C1646/58 โครงการเอเวียนวิลเลจ 

ซอยลาดกระบัง 46/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ 10520/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาบางกอกน้อย เลขที ่170 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทรศัพท์ 0 2449 0011 โทรสาร 0 2449 0065 

หน่วยบริการจรัญสนิทวงศ์ เลขที่ 258/4 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 30/1

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท์ 0 2411 3117, 0 2411 2240 โทรสาร 0 2411 3117/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท์ 0 2427 6000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เลขที่ 454 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

โทรศัพท์ 0 2455 0055 โทรสาร 0 2455 5500/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท์ 0 2427 7000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

โทรศัพท์ 0 2589 0035-8, 0 2589 0034, 0 2589 4412 

โทรสาร 0 2589 5964, 0 2589 0034/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู ่2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  

โทรศัพท์ 0 2571 3982-7 โทรสาร 0 2571 1743/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทรศัพท์ 0 2449 0129, 0 2449 0123 โทรสาร 0 2449 0131/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 2 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- ตรวจสอบหนี้ค้างช�าระ 

- ตรวจสอบท่อจ่ายน�า้ในแผนที ่

- ออกแบบประมาณราคา 

- แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอใช้น�า้ประปาทราบ 

- ท�าสัญญาการใช้น�า้ 

- นัดวันเวลาติดตั้งประปา (ถ้ามี)

(หมายเหตุ: (กองบริการ กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา/

ขอยืนราคาภายในก�าหนด 30 วัน))

25 นาที การประปานครหลวง
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

2) การพิจารณา

- รับช�าระเงินค่าติดตั้งประปาซ�้า/บรรจบมาตรกรณีงดจ่ายน�้าเกินกว่า 

180 วัน 

- ออกใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษีค่าติดตั้งประปาใหม่และใบเสร็จ

รับเงินประกันการใช้น�า้

(หมายเหตุ: (กองรายได้ ส�านักงานประปาสาขา))

5 นาที การประปานครหลวง

3) -

-ด�าเนินการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: (กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา))

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการหรือ

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (- ของผู้ขอใช้น�า้กรณีสัญชาติไทย)

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) และหลกัฐานการตรวจลงตราหรอืหลกัฐาน

แสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (- ของผู้ขอใช้น�า้กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย)

-

3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองไม่เกิน

3 เดือน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�้ากรณีนิติบุคคล)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ

หลักฐานแสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

5) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน จะต้องมีส�าเนา

ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น�้าอยู่ในทะเบียนบ้านและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐานส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนา

ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านด้วย ในกรณีผู้ขอใช้น�า้เป็นบิดา 

มารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ให้ยกเว้นไม่ต้องท�าหนังสือยินยอม 

กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่ผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นเจ้าของ

บ้าน จะต้องให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐาน

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของ

บ้านด้วย)

กรมการปกครอง

6) หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอใช้น�า้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอ

ติดตั้งประปา

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านหรือย้ายเข้าอยู่

ในทะเบียนบ้านแล้ว แต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน)

-

7) ส�าเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น�า้ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีขอติดตั้งประปาชั่วคราว)

-

9) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้วางเงินประกัน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีมีความจ�าเป็น ผู้ขอใช้น�า้ไม่สามารถยื่นค�าขอหรือเป็นคู่สัญญา

ใช้น�้าประปาด้วยตนเอง ให้ท�าหนังสือมอบอ�านาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดท�าการแทนก็ได้

โดยผู้รับมอบอ�านาจจะต้องน�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตร

ประจ�าตัวข้าราชการหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือส�าเนา

หนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐาน

แสดงตนอื่นของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจให้ไว้กับการประปานครหลวง)

-
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ตามตารางแสดงอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -)

- 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) ส�านักงานประปาสาขา ณ จุดยื่นค�าขอ

(หมายเหตุ: (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ข้อ 11))

2) Call Center โทร. 1125

(หมายเหตุ: -)

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตารางแสดงอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -)

2) ค�าขอติดตั้ง/สัญญาการใช้น�า้ประปา

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขออนุญำตติดตัง้ประปำใหม่ กรณีมีกำรวำงท่อจ่ำยน�้ำ
และงำนที่เกี่ยวข้อง วงเงินค่ำแรงจัดจ้ำงเกิน 2,000,000 บำท

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 การขอติดตั้งประปาใหม่ กรณีมีการวางท่อจ่ายน�้า และงานที่เกี่ยวข้อง วงเงินค่าแรงจัดจ้างเกิน 2,000,000 บาท (การประปา
นครหลวงสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขนาดมาตรวัดน�้าตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด)
 ในกรณีที่ได้รับอนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว และการประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการยืนราคา 30 วัน
 ระยะเวลารับค�าขอ จนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 15 วันท�าการ
 ระยะเวลาถัดจากวันรับช�าระเงินจนถึงวันท�าสัญญาจ้าง 72 วันท�าการ
 ระยะเวลาด�าเนินการวางท่อจ่ายน�้า และงานที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250  

โทรศัพท์ 0 2331 0028-30 โทรสาร 0 2331 7533/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250  

โทรศัพท์ 0 2331 0031-32 โทรสาร 0 2331 1061/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ 27 ซอยบุญศิริ 4

ถนนสุขุมวิท ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  

โทรศัพท์ 0 2384 1411-2 โทรสาร 0 2384 3065/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ 0 2537 8225 โทรสาร 0 2537 8227/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท์ 0 2286 0172, 0 2286 0174-5, 0 2286 0177, 

0 2286 0179 โทรสาร 0 2286 0153/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0 2298 6700-24 โทรสาร 0 2298 6735/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที ่591 ซอยรามค�าแหง 39 (เทพลลีา 1) 

ถนนรามค�าแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0 2934 4432-6 โทรสาร 0 2934 4815/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ 0 2585 7444, 0 2585 0319, 0 2585 3889, 0 2585 0490 

โทรสาร 0 2585 0922/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาบางเขน เลขที ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  

โทรศัพท์ 0 2552 1550-4 โทรสาร 0 2521 1176, 0 2552 2246/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขามนีบรุ ีเลขที ่133  ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  

โทรศัพท์ 0 2543 6500 โทรสาร 0 2543 6630/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เลขที่ 133 ถนนรามค�าแหง

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทรศัพท์ 0 2543 6648 โทรสาร 0 2543 6648/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาบางกอกน้อย เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก 

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  

โทรศัพท์ 0 2449 0011 โทรสาร 0 2449 0065/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท์ 0 2427 6000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เลขที่ 454 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  

โทรศัพท์ 0 2455 0055 โทรสาร 0 2455 5500/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150  

โทรศัพท์ 0 2427 7000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

โทรศัพท์ 0 2589 0035-8, 0 2589 0034, 0 2589 4412 

โทรสาร 0 2589 5964, 0 2589 0034/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  

โทรศัพท์ 0 2571 3982-7 โทรสาร 0 2571 1743/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  

โทรศัพท์ 0 2449 0129, 0 2449 0123 โทรสาร 0 2449 0131/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 87 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- ตรวจสอบท่อจ่ายน�า้ในแผนที่ 

- ส�ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา 

- แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอใช้น�า้ประปาทราบ 

- ท�าสัญญาการใช้น�า้ 

- นัดวันเวลาติดตั้งประปา (ถ้ามี) 

(หมายเหตุ: (กองบริการ กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา/

ขอยืนราคาภายในก�าหนด 30 วัน)) 

15 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

- รับช�าระเงินค่าติดตั้งประปาใหม่ 

- ออกใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษีค่าติดตั้งประปาใหม่และ

ใบเสร็จรับเงินประกันการใช้น�า้ 

(หมายเหตุ: (กองรายได้ ส�านักงานประปาสาขา)) 

5 นาที การประปานครหลวง

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

- การประปานครหลวงจัดท�าสัญญาจ้าง

(หมายเหตุ: -) 

72 วันท�าการ การประปานครหลวง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ

หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (- ของผู้ขอใช้น�า้ กรณีสัญชาติไทย)

กรมการปกครอง

2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรอง

ไม่เกิน 3 เดือน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�า้ กรณีนิติบุคคล)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

หรือหลักฐานแสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล)

-

4) ทะเบียนบ้าน/เอกสารการใช้เลขหมายทะเบียน/หนังสือสัญญาการซื้อขายที่

ระบุบ้านเลขที่/หนังสือปลูกสร้างอาคาร/หนังสือเช่าซื้ออาคารแสดงว่ามี

กรรมสิทธิ์ครอบครองอาคารนั้น/สัญญาซื้อขายอาคาร

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน จะต้องมีส�าเนา

ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น�้าอยู่ในทะเบียนบ้านและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐานส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนา

ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านด้วย ในกรณีผู้ขอใช้น�า้เป็นบิดา 

มารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ให้ยกเว้นไม่ต้องท�าหนังสือยินยอม 

กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่ผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นเจ้าของ

บ้าน จะต้องให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐาน

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของ

บ้านด้วย)

กรมการปกครอง

5) หนังสือมอบอ�านาจแจ้งผู้ประสานงานของโครงการ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

6) บัตรประชาชนของผู้ประสานงานของโครงการ ผังโครงการจัดสรร

ทั้งโครงการที่แสดงจ�านวนแปลงจัดสรร และแนววางท่อระบายน�้า

พร้อมรูปตัดถนนที่แสดงแนวสาธารณูปโภคต่างๆ (พร้อม CD)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

7) แผนผังแสดงเฟสของโครงการที่ต้องการออกแบบวางท่อพร้อม CD (ถ้ามี)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) ภาพถ่ายแสดงความพร้อมหน้าสนามของโครงการ เช่น ความกว้างแนวร่อง

วางท่อ แนวรั้ว ความลึกของท่อระบายน�้าบริเวณทางแยก เป็นต้น (ถ้ามี)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

9) บัตรประชาชน (เจ้าบ้าน) หรือของผู้ซื้อ หรือของผู้เช่า

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

10) หนังสือเดินทาง

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�้า กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย)

กรมการปกครอง

11) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปา หรือส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ

ผู้ขอติดตั้งประปาอยู่ในทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน จะต้องมีส�าเนา

ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น�้าอยู่ในทะเบียนบ้านและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐานส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนา

ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านด้วย ในกรณีผู้ขอใช้น�า้เป็นบิดา 

มารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ให้ยกเว้นไม่ต้องท�าหนังสือยินยอม 

กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่ผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นเจ้าของ

บ้าน จะต้องให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐาน

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของ

บ้านด้วย)

กรมการปกครอง
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

12) หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอใช้น�า้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอ

ติดตั้งประปา

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้า

อยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว แต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน)

-

13) ส�าเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น�า้ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

14) ส�าเนาทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือส�าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ใช้

ส�าเนาใบค�าขอ) หรือ ส�าเนาโฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้น�า้ หรือเอกสารอื่นซึ่ง

แสดงสิทธิครอบครองสถานที่ขอใช้น�้า

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีขอติดตั้งประปาชั่วคราว)

-

15) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้วางเงินประกัน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีมีความจ�าเป็นผู้ขอใช้น�า้ ไม่สามารถยื่นค�าขอหรือเป็นคู่สัญญา

ใช้น�้าประปาด้วยตนเอง ให้ท�าหนังสือมอบอ�านาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดท�าการแทนก็ได้ 

โดยผู้รับมอบอ�านาจจะต้องน�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตร

ประจ�าตัวข้าราชการ หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือส�าเนา

หนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐาน

แสดงตนอื่นของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจให้ไว้กับการประปานครหลวง)

-

16) ส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) และหลกัฐานการตรวจลงตรา หรอืหลกัฐาน

แสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�้า กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย)

-
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ขึ้นอยู่กับการออกแบบขนาดและปริมาณงานวางท่อประปา ตามอัตราที่

การประปานครหลวงก�าหนด

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) 1) ส�านักงานประปาสาขาที่ยื่นค�าร้อง

(หมายเหตุ: (สามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อ 11)) 

2) 2) Call Center โทร. 1125

(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขออนุญำตติดตัง้ประปำใหม่ กรณีมีกำรวำงท่อจ่ำยน�้ำ
และงำนที่เกี่ยวข้อง วงเงินค่ำแรงจัดจ้ำงไม่เกิน 2,000,000 บำท

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 การขอติดตั้งประปาใหม่ กรณีมีการวางท่อจ่ายน�า้ และงานที่เกี่ยวข้อง วงเงินค่าแรงจัดจ้างไม่เกิน 2,000,000 บาท (การประปา
นครหลวงสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขนาดมาตรวัดน�้าตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด)
 ในกรณีที่ได้รับอนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว และการประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการยืนราคา 30 วัน
 ระยะเวลารับค�าขอ จนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 10 วันท�าการ
 ระยะเวลาถัดจากวันรับช�าระเงินจนถึงติดตั้งประปาใหม่แล้วเสร็จ 85 วันท�าการ
 
 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ 0 2331 0028-30 โทรสาร 0 2331 7533/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ 0 2331 0031-32 โทรสาร 0 2331 1061/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านกังานประปาสาขาสมทุรปราการ เลขที ่27 ซอยบญุศิร ิ4 ถนนสุขุมวิท 
ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
โทรศัพท์ 0 2384 1411-2 โทรสาร 0 2384 3065/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0 2537 8225 โทรสาร 0 2537 8227/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0 2286 0172, 0 2286 0174-5, 0 2286 0177,
0 2286 0179 โทรสาร 0 2286 0153/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0 2298 6700-24 โทรสาร 0 2298 6735/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านกังานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที ่591 ซอยรามค�าแหง 39 (เทพลีลา 1) 
ถนนรามค�าแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0 2934 4432-6 โทรสาร 0 2934 4815/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านกังานประปาสาขาประชาชืน่ เลขที ่2 ซอยเสรมิสขุ ถนนประชาชื่น
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0 2585 7444, 0 2585 0319, 0 2585 3889, 
0 2585 0490 โทรสาร 0 2585 0922/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านกังานประปาสาขาบางเขน เลขที ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  
โทรศัพท์ 0 2552 1550-4 โทรสาร 0 2521 1176, 0 2552 2246/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านกังานประปาสาขามนีบรุ ีเลขที ่133  ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  
โทรศัพท์ 0 2543 6500 โทรสาร 0 2543 6630/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เลขที่ 133 ถนนรามค�าแหง
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  
โทรศัพท์ 0 2543 6648 โทรสาร 0 2543 6648/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านกังานประปาสาขาบางกอกน้อย เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก 
ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  
โทรศัพท์ 0 2449 0011 โทรสาร 0 2449 0065/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150  
โทรศัพท์ 0 2427 6000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เลขที่ 454 ถนนกาญจนาภิเษก 
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  
โทรศัพท์ 0 2455 0055 โทรสาร 0 2455 5500/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150  
โทรศัพท์ 0 2427 7000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านกังานประปาสาขานนทบรุ ีเลขที ่282 ถนนนนทบรุ ีต�าบลท่าทราย 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ 0 2589 0035-8, 0 2589 0034, 0 2589 4412 
โทรสาร 0 2589 5964, 0 2589 0034/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู ่2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  

โทรศัพท์ 0 2571 3982-7 โทรสาร 0 2571 1743/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -) 
ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก
ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  
โทรศัพท์ 0 2449 0129, 0 2449 0123 โทรสาร 0 2449 0131/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 95 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- ตรวจสอบท่อจ่ายน�า้ในแผนที่ 

- ส�ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา 

- แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอใช้น�า้ประปาทราบ 

- ท�าสัญญาการใช้น�า้ 

- นัดวันเวลาติดตั้งประปา (ถ้ามี) 

(หมายเหตุ: (กองบริการ กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา/

ขอยืนราคาภายในก�าหนด 30 วัน)) 

10 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

- รับช�าระเงินค่าติดตั้งประปาใหม่ 

- ออกใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษีค่าติดตั้งประปาใหม่และ

ใบเสร็จรับเงินประกันการใช้น�า้ 

(หมายเหตุ: (กองรายได้ ส�านักงานประปาสาขา)) 

5 นาที การประปานครหลวง

3) -

- ด�าเนินการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: (กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา)) 

85 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ

หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�า้ กรณีสัญชาติไทย)

กรมการปกครอง
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

หรือหลักฐานแสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล)

-

3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรอง

ไม่เกิน 3 เดือน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�า้ กรณีนิติบุคคล)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4) ทะเบียนบ้าน/เอกสารการใช้เลขหมายทะเบียน/หนังสือสัญญาการซื้อขายที่

ระบุบ้านเลขที่/หนังสือปลูกสร้างอาคาร/หนังสือเช่าซื้ออาคารแสดงว่ามี

กรรมสิทธิ์ครอบครองอาคารนั้น/สัญญาซื้อขายอาคาร

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

5) หนังสือมอบอ�านาจแจ้งผู้ประสานงานของโครงการ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

6) บัตรประชาชนของผู้ประสานงานของโครงการ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

7) ผังโครงการจัดสรรทั้งโครงการที่แสดงจ�านวนแปลงจัดสรรและแนววางท่อ

ระบายน�้าพร้อมรูปตัดถนนที่แสดงแนวสาธารณูปโภคต่างๆ (พร้อม CD)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) แผนผังแสดงเฟสของโครงการที่ต้องการออกแบบวางท่อพร้อม CD (ถ้ามี)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

9) ภาพถ่ายแสดงความพร้อมหน้าสนามของโครงการ เช่น ความกว้างแนวร่อง

วางท่อ แนวรั้ว ความลึกของท่อระบายน�้าบริเวณทางแยก เป็นต้น (ถ้ามี)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

10) ส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) และหลกัฐานการตรวจลงตรา หรอืหลกัฐาน

แสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�้า กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย)

-

11) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปา หรือส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ

ผู้ขอติดตั้งประปาอยู่ในทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน จะต้องมีส�าเนา

ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น�้าอยู่ในทะเบียนบ้านและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐานส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนา

ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านด้วย ในกรณีผู้ขอใช้น�า้เป็นบิดา 

มารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ให้

ยกเว้นไม่ต้องท�าหนังสือยินยอม 

กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่ผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นเจ้าของ

บ้าน จะต้องให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐาน

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของ

บ้านด้วย)

กรมการปกครอง

12) หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอใช้น�า้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะ

ขอติดตั้งประปา

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้า

อยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว แต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน)

-

13) ส�าเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น�า้ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

14) ส�าเนาทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือส�าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ใช้

ส�าเนาใบค�าขอ) หรือส�าเนาโฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้น�า้ หรือเอกสารอื่นซึ่ง

แสดงสิทธิครอบครองสถานที่ขอใช้น�้า

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีขอติดตั้งประปาชั่วคราว)

-
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

15) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้วางเงินประกัน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีมีความจ�าเป็นผู้ขอใช้น�า้ ไม่สามารถยื่นค�าขอหรือเป็นคู่สัญญา

ใช้น�้าประปาด้วยตนเอง ให้ท�าหนังสือมอบอ�านาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดท�าการแทนก็ได้ 

โดยผู้รับมอบอ�านาจจะต้องน�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตร

ประจ�าตัวข้าราชการ หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือส�าเนา

หนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐาน

แสดงตนอื่นของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจให้ไว้กับการประปานครหลวง)

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ขึ้นอยู่กับการออกแบบขนาดและปริมาณงานวางท่อประปา ตามอัตราที่

การประปานครหลวงก�าหนด

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) 1) ส�านักงานประปาสาขาที่ยื่นค�าร้อง

(หมายเหตุ: (สามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อ 11. ช่องทางการให้บริการ)) 

2) 2) Call Center โทร. 1125

(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขออนุญำตติดตัง้ประปำใหม่รำยเดี่ยว 

ไม่มีกำรวำงท่อจ่ำยน�้ำ (มำตรวัดน�้ำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ½ นิ้ว-1 นิ้ว)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 การขอติดตั้งประปาใหม่รายเดี่ยว ไม่มีการวางท่อจ่ายน�้า มาตรวัดน�า้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ½ นิ้ว-1 นิ้ว (การประปานครหลวง
สงวนสทิธิใ์นการพจิารณาขนาดมาตรวดัน�้าตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด) ในกรณทีีไ่ด้รบัอนญุาตกรรมสทิธิท์ีด่นิแล้ว และการประปานครหลวง
สงวนสิทธิ์ในการยืนราคา 30 วัน

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาสขุมุวทิ เลขที ่1564/1 ถนนสขุมุวทิ

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250  

โทรศัพท์ 0 2331 0028-30 โทรสาร 0 2331 7533/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250  

โทรศัพท์ 0 2331 0031-32 โทรสาร 0 2331 1061/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ 27 ซอยบุญศิริ 4

ถนนสุขุมวิท ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  

โทรศัพท์ 0 2384 1411-2 โทรสาร 0 2384 3065/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ 0 2537 8225 โทรสาร 0 2537 8227/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท์ 0 2286 0172, 0 2286 0174-5, 0 2286 0177,

0 2286 0179 โทรสาร 0 2286 0153/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0 2298 6700-24 โทรสาร 0 2298 6735/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที ่591 ซอยรามค�าแหง 39 (เทพลลีา 1) 

ถนนรามค�าแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0 2934 4432-6 โทรสาร 0 2934 4815/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ 0 2585 7444, 0 2585 0319, 0 2585 3889, 0 2585 0490 

โทรสาร 0 2585 0922/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาบางเขน เลขที ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  

โทรศัพท์ 0 2552 1550-4 โทรสาร 0 2521 1176, 0 2552 2246/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขามนีบรุ ีเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  

โทรศัพท์ 0 2543 6500 โทรสาร 0 2543 6630/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาสวุรรณภมู ิเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  

โทรศัพท์ 0 2543 6648 โทรสาร 0 2543 6648  

หน่วยบริการลาดกระบัง ห้องเลขที่ C1646/58 โครงการเอเวียนวิลเลจ 

ซอยลาดกระบัง 46/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 10520/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาบางกอกน้อย เลขที ่170 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก 

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  

โทรศัพท์ 0 2449 0011 โทรสาร 0 2449 0065  

หน่วยบริการจรัญสนิทวงศ์ เลขที่ 258/4 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 30/1

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  

โทรศัพท์ 0 2411 3117, 0 2411 2240 โทรสาร 0 2411 3117/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150  

โทรศัพท์ 0 2427 6000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เลขที่ 454 ถนนกาญจนาภิเษก 

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  

โทรศัพท์ 0 2455 0055 โทรสาร 0 2455 5500/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

 สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150  

โทรศัพท์ 0 2427 7000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

โทรศัพท์ 0 2589 0035-8, 0 2589 0034, 0 2589 4412 

โทรสาร 0 2589 5964, 0 2589 0034/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู ่2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  

โทรศัพท์ 0 2571 3982-7 โทรสาร 0 2571 1743/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก 

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  

โทรศัพท์ 0 2449 0129, 0 2449 0123 โทรสาร 0 2449 0131/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 4 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- ตรวจสอบท่อจ่ายน�า้ในแผนที ่

- ส�ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา 

- แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอใช้น�า้ประปาทราบ 

- ท�าสัญญาการใช้น�า้ 

- นัดวันเวลาติดตั้งประปา (ถ้ามี) 

(หมายเหตุ: (กองบริการ กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา/

ขอยืนราคาภายในก�าหนด 30 วัน)) 

1 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

- รับช�าระเงินค่าติดตั้งประปาใหม่ 

- ออกใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษีค่าติดตั้งประปาใหม่และใบเสร็จ

รับเงินประกันการใช้น�า้ 

(หมายเหตุ: (กองรายได้ ส�านักงานประปาสาขา)) 

5 นาที การประปานครหลวง

3) -

- ด�าเนินการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: (กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา)) 

3 วันท�าการ การประปานครหลวง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ

หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�้า กรณีสัญชาติไทย)

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) และหลกัฐานการตรวจลงตรา

หรอืหลกัฐานแสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�า้ กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย)

-

3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรอง

ไม่เกิน 3 เดือน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�า้ กรณีนิติบุคคล)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

หรือหลักฐานแสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล)

-

5) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปา หรือส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ

ผู้ขอติดตั้งประปาอยู่ในทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน จะต้องมีส�าเนา

ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น�้าอยู่ในทะเบียนบ้านและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐานส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนา

ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านด้วย ในกรณีผู้ขอใช้น�า้เป็นบิดา 

มารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ให้ยกเว้นไม่ต้องท�าหนังสือยินยอม 

กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่ผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นเจ้าของ

บ้าน จะต้องให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐาน

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของ

บ้านด้วย)

กรมการปกครอง
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

6) หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอใช้น�า้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอ

ติดตั้งประปา

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้า

อยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว แต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน)

-

7) ส�าเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น�า้ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) ส�าเนาทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือ ส�าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ใช้

ส�าเนาใบค�าขอ) หรือส�าเนาโฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้น�า้ หรือเอกสารอื่นซึ่ง

แสดงสิทธิครอบครองสถานที่ขอใช้น�้า

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีขอติดตั้งประปาชั่วคราว)

-

9) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้วางเงินประกัน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีมีความจ�าเป็นผู้ขอใช้น�า้ ไม่สามารถยื่นค�าขอหรือเป็นคู่สัญญา

ใช้น�้าประปาด้วยตนเอง ให้ท�าหนังสือมอบอ�านาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดท�าการแทนก็ได้ 

โดยผู้รับมอบอ�านาจจะต้องน�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตร

ประจ�าตัวข้าราชการ หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือส�าเนา

หนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐาน

แสดงตนอื่นของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจให้ไว้กับการประปานครหลวง)

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ตามตารางแสดงอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) 1) ส�านักงานประปาสาขา ณ จุดยื่นค�าขอ

(หมายเหตุ: (สามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อ 11. ช่องทางการให้บริการ)) 

2) 2) Call Center โทร. 1125

(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตารางแสดงอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ

-
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขออนุญำตติดตัง้ประปำใหม่รำยเดี่ยวไม่มีกำรวำงท่อจ่ำยน�้ำ 
(มำตรวัดน�้ำขนำดเส้นผำ่นศูนย์กลำง ½ นิ้ว-1 นิ้ว

ในกรณีสำมำรถด�ำเนินกำรติดตัง้ได้ภำยใน 1 วันท�ำกำร)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) 
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 การขอตดิตัง้ประปาใหม่รายเดีย่วไม่มกีารวางท่อจ่ายน�า้มาตรวดัน�า้ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง ½ นิว้-1 นิว้ (การประปานครหลวง
สงวนสทิธิใ์นการพจิารณาขนาดมาตรวดัน�า้ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด) ในกรณมีท่ีอเมนผ่านสถานทีต่ดิตัง้ฝ่ังเดยีวกนัระยะห่างไม่เกนิ 20 เมตร
แนวท่ออยู่ในทางเท้าหรือไหล่ทางโดยได้รับอนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดินและผู้ใช้น�้าช�าระเงินค่าติดตั้งในวันยื่นค�าขอ
 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250  

โทรศัพท์ 0 2331 0028-30 โทรสาร 0 2331 7533/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250  

โทรศัพท์ 0 2331 0031-32 โทรสาร 0 2331 1061/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาสมทุรปราการ เลขที ่27 ซอยบญุศิร ิ4 ถนนสุขุมวิท

ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  

โทรศัพท์ 0 2384 1411-2 โทรสาร 0 2384 3065/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ 0 2537 8225 โทรสาร 0 2537 8227/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท์ 0 2286 0172, 0 2286 0174-5, 0 2286 0177, 

0 2286 0179 โทรสาร 0 2286 0153/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0 2298 6700-24 โทรสาร 0 2298 6735/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที ่591 ซอยรามค�าแหง 39 (เทพลลีา 1) 

ถนนรามค�าแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0 2934 4432-6 โทรสาร 0 2934 4815/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ 0 2585 7444, 0 2585 0319, 0 2585 3889, 0 2585 0490 

โทรสาร 0 2585 0922/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาบางเขน เลขที ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  

โทรศัพท์ 0 2552 1550-4 โทรสาร 0 2521 1176, 0 2552 2246/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขามนีบรุ ีเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  

โทรศัพท์ 0 2543 6500 โทรสาร 0 2543 6630/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาสวุรรณภมู ิเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  

โทรศัพท์ 0 2543 6648 โทรสาร 0 2543 6648   

หน่วยบริการลาดกระบัง ห้องเลขที่ C1646/58 โครงการเอเวียนวิลเลจ 

ซอยลาดกระบัง 46/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 10520/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาบางกอกน้อย เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  

โทรศัพท์ 0 2449 0011 โทรสาร 0 2449 0065 

หน่วยบริการจรัญสนิทวงศ์ เลขที่ 258/4 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 30/1 

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  

โทรศัพท์ 0 2411 3117, 0 2411 2240 โทรสาร 0 2411 3117/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150  

โทรศัพท์ 0 2427 6000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เลขที่ 454 ถนนกาญจนาภิเษก 

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  

โทรศัพท์ 0 2455 0055 โทรสาร 0 2455 5500/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150  

โทรศัพท์ 0 2427 7000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ 0 2589 0035-8, 0 2589 0034, 0 2589 4412 

โทรสาร 0 2589 5964, 0 2589 0034/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  

โทรศัพท์ 0 2571 3982-7 โทรสาร 0 2571 1743/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก 

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  

โทรศัพท์ 0 2449 0129, 0 2449 0123 โทรสาร 0 2449 0131/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 2 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- ตรวจสอบท่อจ่ายน�า้ในแผนที่ 

- ออกแบบประมาณราคา 

- แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอใช้น�า้ประปาทราบ 

- ท�าสัญญาการใช้น�า้ 

- นัดวันเวลาติดตั้งประปา (ถ้ามี) 

(หมายเหตุ: (กองบริการ กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา/ 

ขอยืนราคาภายในก�าหนด 30 วัน))

25 นาที การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

รับช�าระเงินค่าติดตั้งประปาใหม่ 

- ออกใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษีค่าติดตั้งประปาใหม่และใบเสร็จ

รับเงินประกันการใช้น�า้ 

(หมายเหตุ: (กองรายได้ ส�านักงานประปาสาขา))

5 นาที การประปานครหลวง

3) -

ด�าเนินการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: (กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา))

1 วันท�าการ การประปานครหลวง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ

หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (- ของผู้ขอใช้น�า้กรณีสัญชาติไทย)

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) และหลกัฐานการตรวจลงตรา

หรอืหลกัฐานแสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�า้กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย)

-

3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรอง

ไม่เกิน 3 เดือน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�า้กรณีนิติบุคคล)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

หรือหลักฐานแสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล)

-

5) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปาหรือส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ

ผู้ขอติดตั้งประปาอยู่ในทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน จะต้องมีส�าเนา

ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น�้าอยู่ในทะเบียนบ้านและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐานส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนา

ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านด้วย ในกรณีผู้ขอใช้น�า้เป็นบิดา 

มารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ให้ยกเว้นไม่ต้องท�าหนังสือยินยอม 

กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่ผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นเจ้าของ

บ้าน จะต้องให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐาน

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของ

บ้านด้วย)

กรมการปกครอง
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

6) หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอใช้น�า้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอ

ติดตั้งประปา

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านหรือย้ายเข้าอยู่

ในทะเบียนบ้านแล้วแต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน)

-

7) ส�าเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น�า้ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) ส�าเนาทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือส�าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ใช้

ส�าเนาใบค�าขอ) หรือส�าเนาโฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้น�า้หรือเอกสารอื่นซึ่ง

แสดงสิทธิครอบครองสถานที่ขอใช้น�้า

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีขอติดตั้งประปาชั่วคราว)

-

9) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้วางเงินประกัน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีมีความจ�าเป็นผู้ขอใช้น�า้ไม่สามารถยื่นค�าขอหรือเป็นคู่สัญญาใช้

น�้าประปาด้วยตนเอง ให้ท�าหนังสือมอบอ�านาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดท�าการแทนก็ได้โดย

ผูร้บัมอบอ�านาจจะต้องน�าส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืส�าเนาบตัรประจ�าตัว

ข้าราชการหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือส�าเนา

หนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐาน

แสดงตนอื่นของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจให้ไว้กับการประปานครหลวง)

-

10) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�้ากรณีสัญชาติไทย)

กรมการปกครอง

11) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�้ากรณีสัญชาติไทย)

กรมการปกครอง
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ตามตารางแสดงอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) 1) ส�านักงานประปาสาขา ณ จุดยื่นค�าขอ 

(หมายเหตุ: (สามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อ 11. ช่องทางการให้บริการ))

2) 2) Call Center โทร. 1125

(หมายเหตุ: -)

3) ส�านักงานประปาสาขา ณ จุดยื่นค�าขอ

(หมายเหตุ: (สามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อ 11. ช่องทางการให้บริการ))

4) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตารางแสดงอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขออนุญำตติดตัง้ประปำใหม่รำยเดี่ยวไม่มีกำรวำงท่อจ่ำยน�้ำ 
(มำตรวัดน�้ำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1½ นิ้ว–8 นิ้ว)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 การขอติดตั้งประปาใหม่รายเดี่ยวไม่มีการวางท่อจ่ายน�้ามาตรวัดน�า้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1½ นิ้ว-8 นิ้ว (การประปานครหลวง
สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขนาดมาตรวัดน�้าตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด)
 ในกรณีที่ได้รับอนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วและการประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการยืนราคา 30 วัน

 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250  

โทรศัพท์ 0 2331 0028-30 โทรสาร 0 2331 7533/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250  

โทรศัพท์ 0 2331 0031-32 โทรสาร 0 2331 1061/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ 27 ซอยบุญศิริ 4

ถนนสุขุมวิท ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  

โทรศัพท์ 0 2384 1411-2 โทรสาร 0 2384 3065/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ 0 2537 8225 โทรสาร 0 2537 8227/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท์ 0 2286 0172, 0 2286 0174-5, 0 2286 0177, 

0 2286 0179 โทรสาร 0 2286 0153/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0 2298 6700-24 โทรสาร 0 2298 6735/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที ่591 ซอยรามค�าแหง 39 (เทพลลีา 1)  

ถนนรามค�าแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 0 2934 4432-6 โทรสาร 0 2934 4815/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ 0 2585 7444, 0 2585 0319, 0 2585 3889, 0 2585 0490 

โทรสาร 0 2585 0922/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาบางเขน เลขที ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงอนุสาวรีย์ 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  

โทรศัพท์ 0 2552 1550-4 โทรสาร 0 2521 1176, 0 2552 2246/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขามนีบรุ ีเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  

โทรศัพท์ 0 2543 6500 โทรสาร 0 2543 6630/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เลขที่ 133 ถนนรามค�าแหง

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  

โทรศัพท์ 0 2543 6648 โทรสาร 0 2543 6648 

หน่วยบริการลาดกระบัง ห้องเลขที่ C1646/58 โครงการเอเวียนวิลเลจ 

ซอยลาดกระบัง 46/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 10520/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาบางกอกน้อย เลขที ่170 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก 

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  

โทรศัพท์ 0 2449 0011 โทรสาร 0 2449 0065  

หน่วยบริการจรัญสนิทวงศ์ เลขที่ 258/4 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 30/1

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  

โทรศัพท์ 0 2411 3117, 0 2411 2240 โทรสาร 0 2411 3117/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150  

โทรศัพท์ 0 2427 6000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เลขที่ 454 ถนนกาญจนาภิเษก 

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  

โทรศัพท์ 0 2455 0055 โทรสาร 0 2455 5500/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150  

โทรศัพท์ 0 2427 7000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

โทรศัพท์ 0 2589 0035-8, 0 2589 0034, 0 2589 4412 

โทรสาร 0 2589 5964, 0 2589 0034/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู ่2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  

โทรศัพท์ 0 2571 3982-7 โทรสาร 0 2571 1743/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก 

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  

โทรศัพท์ 0 2449 0129, 0 2449 0123 โทรสาร 0 2449 0131/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 19 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- ตรวจสอบท่อจ่ายน�า้ในแผนที ่

- ส�ารวจออกแบบประมาณราคา 

- แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอใช้น�า้ประปาทราบ 

- ท�าสัญญาการใช้น�า้ 

- นัดวันเวลาติดตั้งประปา (ถ้ามี) 

(หมายเหตุ: -)

4 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

- รับช�าระเงินค่าติดตั้งประปาใหม่ 

- ออกใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษีค่าติดตั้งประปาใหม่และใบเสร็จ

รับเงินประกันการใช้น�า้ 

(หมายเหตุ: -)

5 นาที การประปานครหลวง

3) -

- ด�าเนินการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -)

15 วันท�าการ การประปานครหลวง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ

หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�้ากรณีสัญชาติไทย)

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) และหลกัฐานการตรวจลงตรา

หรอืหลกัฐานแสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�า้กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย)

-

3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรอง

ไม่เกิน 3 เดือน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�า้กรณีนิติบุคคล)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

หรือหลักฐานแสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล)

-

5) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปาหรือส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ

ผู้ขอติดตั้งประปาอยู่ในทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน จะต้องมีส�าเนา

ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น�้าอยู่ในทะเบียนบ้านและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐานส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนา

ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านด้วย ในกรณีผู้ขอใช้น�า้เป็นบิดา 

มารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ให้ยกเว้นไม่ต้องท�าหนังสือยินยอม 

กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่ผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นเจ้าของ

บ้าน จะต้องให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐาน

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของ

บ้านด้วย)

กรมการปกครอง
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

6) หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอใช้น�า้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอ

ติดตั้งประปา

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านหรือย้ายเข้าอยู่

ในทะเบียนบ้านแล้วแต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน)

-

7) ส�าเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น�า้ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) ส�าเนาทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือส�าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ใช้

ส�าเนาใบค�าขอ) หรือส�าเนาโฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้น�า้หรือเอกสารอื่น

ซึ่งแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ขอใช้น�้า

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

9) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้วางเงินประกัน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีมีความจ�าเป็นผู้ขอใช้น�า้ไม่สามารถยื่นค�าขอหรือเป็นคู่สัญญา

ใช้น�้าประปาด้วยตนเอง ให้ท�าหนังสือมอบอ�านาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดท�าการแทนก็ได้

โดยผู้รับมอบอ�านาจจะต้องน�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือส�าเนาบัตร

ประจ�าตัวข้าราชการหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือส�าเนา

หนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐาน

แสดงตนอื่นของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจให้ไว้กับการประปานครหลวง)

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ตามตารางแสดงอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม 0 บาท
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) 1) ส�านักงานประปาสาขา ณ จุดยื่นค�าขอ 

(หมายเหตุ: (สามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อ 11. ช่องทางการให้บริการ))

2) 2) Call Center โทร. 1125

(หมายเหตุ: -)

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตารางแสดงอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขออนุญำตย้ำยแนวเส้นท่อประปำ 
วงเงินค่ำแรงจัดจ้ำงไม่เกิน 1,000,000 บำท

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) 
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 การขอย้ายแนวเส้นท่อประปา วงเงินค่าแรงจัดจ้างไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 ในกรณีที่ได้รับอนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วและการประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการยืนราคา 30 วัน 
 ระยะเวลารับค�าขอจนถึงแจ้งค่าใช้จ่าย 6 วันท�าการ 
 ระยะเวลาถัดจากวันรับช�าระเงินจนถึงด�าเนินการแล้วเสร็จ 54 วันท�าการ 
 

 

 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทรศัพท์ 0 2331 0028-30 โทรสาร 0 2331 7533/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250  

โทรศัพท์ 0 2331 0031-32 โทรสาร 0 2331 1061/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาสมทุรปราการ เลขที ่27 ซอยบญุศริ ิ4 ถนนสุขุมวิท 

ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

โทรศัพท์ 0 2384 1411-2 โทรสาร 0 2384 3065/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 0 2537 8225 โทรสาร 0 2537 8227/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0 2286 0172, 0 2286 0174-5, 0 2286 0177,

0 2286 0179 โทรสาร 0 2286 0153/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0 2298 6700-24 โทรสาร 0 2298 6735/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที ่591 ซอยรามค�าแหง 39 (เทพลลีา 1) 

ถนนรามค�าแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0 2934 4432-6 โทรสาร 0 2934 4815/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2585 7444, 0 2585 0319, 0 2585 3889, 0 2585 0490 

โทรสาร 0 2585 0922/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาบางเขน เลขที ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงอนสุาวรย์ี

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

โทรศัพท์ 0 2552 1550-4 โทรสาร 0 2521 1176, 0 2552 2246/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขามนีบรุ ีเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทรศัพท์ 0 2543 6500 โทรสาร 0 2543 6630/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เลขที่ 133 ถนนรามค�าแหง

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทรศัพท์ 0 2543 6648 โทรสาร 0 2543 6648 

หน่วยบริการลาดกระบัง ห้องเลขที่ C1646/58 โครงการเอเวียนวิลเลจ 

ซอยลาดกระบัง 46/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 10520/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาบางกอกน้อย เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก 

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทรศัพท์ 0 2449 0011 โทรสาร 0 2449 0065 

หน่วยบริการจรัญสนิทวงศ์ เลขที่ 258/4 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 30/1

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

โทรศัพท์ 0 2411 3117, 0 2411 2240 โทรสาร 0 2411 3117/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท์ 0 2427 6000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เลขที่ 454 ถนนกาญจนาภิเษก 

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

โทรศัพท์ 0 2455 0055 โทรสาร 0 2455 5500/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท์ 0 2427 7000 โทรสาร 0 2427 7772/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ 0 2589 0035-8, 0 2589 0034, 0 2589 4412 

โทรสาร 0 2589 5964, 0 2589 0034/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู ่2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

โทรศัพท์ 0 2571 3982-7 โทรสาร 0 2571 1743/ติดต่อด้วยตนเอง

ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภเิษก

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทรศัพท์ 0 2449 0129, 0 2449 0123 โทรสาร 0 2449 0131/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บรกิารวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 60 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- ตรวจสอบท่อจ่ายน�า้ในแผนที่ 

- ออกแบบประมาณราคา 

- แจ้งค่าใช้จ่าย

(หมายเหตุ: (กองบริการ กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา/

ขอยืนราคาภายในก�าหนด 30 วัน)) 

6 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

- รับช�าระเงินค่าย้ายแนวเส้นท่อประปา 

- ออกใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษี

(หมายเหตุ: (กองรายได้ ส�านักงานประปาสาขา)) 

5 นาที การประปานครหลวง

3) -

- ด�าเนินการย้ายแนวเส้นท่อประปา

(หมายเหตุ: (กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา)) 

54 วัน การประปานครหลวง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ

หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (- ของผู้ขอใช้น�า้ กรณีสัญชาติไทย)

กรมการปกครอง

2) ส�าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) และหลกัฐานการตรวจลงตรา

หรอืหลกัฐานแสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�า้ กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย)

-

3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรอง

ไม่เกิน 3  เดือน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ขอใช้น�า้ กรณีนิติบุคคล)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

หรือหลักฐานแสดงตนอื่น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล)

-

5) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน จะต้องมีส�าเนา

ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น�้าอยู่ในทะเบียนบ้านและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐานส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนา

ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านด้วย ในกรณีผู้ขอใช้น�า้เป็นบิดา 

มารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน 

ให้ยกเว้นไม่ต้องท�าหนังสือยินยอม 

กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่ผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นเจ้าของ

บ้าน จะต้องให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านท�าหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐาน

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของ

บ้านด้วย)

กรมการปกครอง
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

6) หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอใช้น�า้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอ

ติดตั้งประปา

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้า

อยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว แต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน)

-

7) ส�าเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น�า้ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีขอติดตั้งประปาชั่วคราว)

-

9) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้วางเงินประกัน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีมีความจ�าเป็นผู้ขอใช้น�า้ไม่สามารถยื่นค�าขอหรือเป็นคู่สัญญา

ใช้น�้าประปาด้วยตนเอง ให้ท�าหนังสือมอบอ�านาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดท�าการแทนก็ได้ 

โดยผู้รับมอบอ�านาจจะต้องน�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตร

ประจ�าตัวข้าราชการ หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือส�าเนา

หนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐาน

แสดงตนอื่นของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจให้ไว้กับการประปานครหลวง)

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ขึ้นอยู่กับการออกแบบขนาดและปริมาณงานวางท่อประปา ตามอัตราที่

การประปานครหลวงก�าหนด

(หมายเหตุ: -) 

 -   
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) ส�านักงานประปาสาขาทุกแห่ง

(หมายเหตุ: (สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ข้อ 11)) 

2) Call Center โทร. 1125

(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

-
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรบรรจบมำตรวัดน�้ำสูญหำย

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) 
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 ผูใ้ช้น�า้สามารถยืน่ค�าขอให้ด�าเนนิการกรณมีาตรวดัน�า้ตดิตัง้ภายนอกบรเิวณสถานทีท่ีข่อใช้น�า้สูญหายจากทีต่ัง้หรอืสูญหายจาก
ภัยธรรมชาติที่มิอาจคาดหมายหรือป้องกันได้ ส�านักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน�า้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่มาตรวัดน�า้สูญหาย
โดยการกระท�าของผู้ใช้น�้าหรือกรณีมาตรวัดน�้าติดตั้งภายในบริเวณสถานที่ที่ขอใช้น�้าหรือมาตรวัดน�้าส�าหรับการติดตั้งประปาชั่วคราว 
หรอืมาตรวดัน�า้ทีไ่ม่สามารถตดิตัง้ไว้ใกล้ทางเข้าออกด้านหน้าอาคารหรอืมาตรห่างอาคารหรอืมาตรทีไ่ม่สามารถตดิตัง้ไว้ใกล้ทางเข้า-ออก
ด้านหน้าอาคารสญูหาย ผูใ้ช้น�า้จะต้องช�าระค่าใช้จ่ายในการเปลีย่นมาตรวดัน�า้และชดใช้ค่าน�า้สญูเสยีกบัค่าเสยีหายทีพ่งึประเมนิได้ท้ังหมด
ตามความเป็นจริง
 ในการนี้หากผู้รับบริการแจ้งมาตรวัดน�้าสูญหายนอกเวลาท�าการและจะต้องช�าระค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนมาตรหรือค่าใช้จ่ายที่
พึงประเมินได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนได้มีน�้าประปาส�าหรับอุปโภค/บริโภค/ใช้น�้าเพื่อการอื่นๆ ส�านักงานประปา
สาขา การประปานครหลวงจะอนุโลมบรรจบมาตรวัดน�า้ให้ก่อนและให้ผู้รับบริการมาช�าระเงินทันทีในวัน-เวลาท�าการ

 
 
 
 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ 27 ซอยบุญศิริ 4

ถนนสุขุมวิท ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  

โทร. 0 2384 7647, 0 2384 1411-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ 591 ซอยจ�าเนียรเสริม

ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทร. 0 2934 4432-6/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2298 6700-24/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขามนีบรุ ีเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทร. 0 2543 6500/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาภาษเีจรญิ เลขที ่186/39 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

โทร. 0 2455 0044, 0 2455 0055/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0 2331 0031-32, 0 2331 1115/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2537 8225 (8 คู่สายอัตโนมัติ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2585 0319, 0 2585 0490, 0 2585 3889, 0 2585 5546,

0 2585 7444/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู ่2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

โทร. 0 2571 3982-7/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาบางเขน เลขที ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงอนสุาวรยี์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

โทร. 0 2552 1550-4/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

หน่วยบริการจรัญสนิทวงศ์ ส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

เลขที ่258/4 ซอยจรญัสนทิวงศ์ 30/1 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ

โทร. 0 2411 3117/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร. 0 2589 0035-8/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 0 2286 0172, 0 2286 0174, 0 2286 0175, 0 2286 0177,

0 2286 0179/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0 2331 0028-30/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 0 2427 6000 (17 คู่สาย)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 0 2427 7000 (อัตโนมัติ 9 คู่สาย)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เลขที่ 133 ถนนรามค�าแหง

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทร. 0 2543 6500  

ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ห้องเลขที่ C1646/58 โครงการ 

เอเวียนวิลเลจ ซอยลาดกระบัง 46/1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 10520/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์ เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภเิษก 

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทร. 0 2449 0129/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 24 ช่ัวโมง

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- รับค�าขอจากผู้ใช้น�า้ 

- แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้น�้าทราบ (ถ้ามี) กรณีมาตรชั่วคราว/

มาตรห่างอาคาร/มาตรที่ติดตั้งภายในสถานที่ใช้น�า้/มาตรถูกกระท�า 

(หมายเหตุ: (กองบริการ ส�านักงานประปาสาขา))

40 นาที การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

- รับช�าระค่าใช้จ่าย-ออกใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษี (ถ้ามี)

(กองรายได้ ส�านักงานประปาสาขา) 

(หมายเหตุ: -)

20 นาที การประปานครหลวง
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

3) -

- ด�าเนินการบรรจบมาตร 

(กองบริการ/กองบ�ารุงรักษา ส�านักงานประปาสาขา) ทั้งนี้ไม่รวมระยะ

เวลาในการแก้ไขปัญหานอกเหนือการควบคุม เช่น บ้านปิดมีสิ่งกีดขวาง

ต้องรื้อถอน ผู้ใช้น�า้ไม่ให้ด�าเนินการ ฯลฯ 

(หมายเหตุ: -)

23 ชั่วโมง การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (บัตรประจ�าตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานองค์กรของรัฐ)

กรมการปกครอง

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรอง

ไม่เกิน 3 เดือนและส�าเนาบัตรประชาชนหรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล (ผู้ขอใช้น�า้))

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3) หนังสือมอบอ�านาจและส�าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ ((กรณีที่ผู้ใช้น�า้ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง))

กรมการปกครอง

4) หนังสือของหน่วยงานภาครัฐ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีที่หน่วยงานราชการ/หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ขอใช้น�า้

ออกหนังสือระบุเรื่องขอให้บรรจบมาตรสูญหาย)

-

5) หนังสือเดินทาง

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (หนังสือเดินทาง (ส�าเนา 1 ชุด) 

(ส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐาน

แสดงตนอื่นกรณีไม่ใช่สัญชาติไทย))

กองตรวจลงตราและ

เอกสารเดินทางคนต่างด้าว



211คู่มือสำ�หรับประช�ชนของก�รประป�นครหลวง

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) อัตรา/เงื่อนไขค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนดในค�าสั่งการประปานครหลวง

(หมายเหตุ: (อัตรา/เงื่อนไขค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนดในค�าสั่งการประปา

นครหลวง (สามารถดูรายละเอียดจากเอกสารในหัวข้อที่ 18)))

- 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) ส�านักงานประปาสาขาทุกแห่ง

(หมายเหตุ: (รับเรื่องวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลาราชการ) ยกเว้นวันหยุดที่การประปานครหลวงก�าหนด))

2) Call Center 1125

(หมายเหตุ: (24 ชั่วโมง))

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรเปลี่ยนมำตรช� ำรุด/ไม่เดิน 
(กรณีมำตรวัดน�้ำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ½ นิ้ว-1½ นิ้ว)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) 
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 การเปลี่ยนมาตรช�ารุด/ไม่เดิน (กรณีมาตรวัดน�้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ½ นิ้ว-1½ นิ้ว) กรณีมาตรวัดน�้าติดตั้ง 
ภายนอกบรเิวณสถานทีท่ีข่อใช้น�า้ช�ารดุเสยีหายหรอืเกดิจากเหตภุยัธรรมชาตทิีม่อิาจคาดหมาย ส�านกังานประปาสาขาจะเปลีย่นมาตรวดัน�า้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่มาตรวัดน�้าช�ารุดเสียหายโดยการกระท�าของผู้ใช้น�้าหรือมาตรวัดน�้าที่ติดตั้งภายในบริเวณสถานที่ที่ขอใช้น�้า 
หรือมาตรวัดน�้าส�าหรับติดตั้งประปาชั่วคราวหรือมาตรวัดน�้าที่ไม่สามารถติดตั้งไว้ใกล้ทางเข้าออกด้านหน้าอาคารโดยติดตั้งชิดฝาผนัง
อาคารหรอืแนวรัว้ก�าแพงด้านหน้าได้ช�ารดุเสยีหาย ผูใ้ช้น�้าจะต้องช�าระค่าใช้จ่ายในการเปลีย่นมาตรและชดใช้ค่าน�้าสญูเสยีกบัค่าเสยีหาย
ที่พึงประเมินได้ทั้งหมดตามความเป็นจริง
 
 
 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ 27 ซอยบุญศิริ 4

ถนนสุขุมวิท ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  

โทร. 0 2384 7647, 0 2384 1411-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ 591 ซอยจ�าเนียรเสริม

ถนนประชาอุทิศ แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 

โทร. 0 2934 4432-6/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2298 6700-24/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขามนีบรุ ีเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทร. 0 2543 6500/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาภาษเีจรญิ เลขที ่186/39 หมู ่6 ถนนกาญจนาภิเษก 

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

โทร. 0 2455 0044, 0 2455 0055/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0 2331 0031-32, 0 2331 1115/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2537 8225 (8 คู่สายอัตโนมัติ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2585 0319, 0 2585 0490, 0 2585 3889, 0 2585 5546, 

0 2585 7444/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู ่2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

โทร. 0 2571 3982-7/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาบางเขน เลขที ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

โทร. 0 2552 1550-4/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

หน่วยบริการจรัญสนิทวงศ์ ส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

เลขที ่258/4 ซอยจรญัสนทิวงศ์ 30/1 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ

โทร. 0 2411 3117/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร. 0 2589 0035-8/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 0 2286 0172, 0 2286 0174, 0 2286 0175, 0 2286 0177,

0 2286 0179/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาสขุมุวทิ เลขที ่1564/1 ถนนสขุมุวทิ

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0 2331 0028-30/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31  

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 0 2427 6000 (17 คู่สาย)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 0 2427 7000 (อัตโนมัติ 9 คู่สาย)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาสวุรรณภมู ิเลขที ่133 ถนนรามค�าแหง แขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทร. 0 2543 6500

ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ห้องเลขที่ C1646/58

โครงการเอเวียนวิลเลจ ซอยลาดกระบัง 46/1

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภเิษก 

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทร. 0 2449 0129/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 3 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- รับค�าขอเปลี่ยนมาตรช�ารุด/ไม่เดินจากผู้ใช้น�า้ 

- แจ้งค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) กรณีมาตรถูกกระท�าให้ช�ารุดให้ผู้ใช้น�า้ทราบ

(หมายเหตุ: (กองบริการ ส�านักงานประปาสาขา))

25 นาที การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

- รับช�าระค่าใช้จ่าย 

- ออกใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษี

(หมายเหตุ: (กองรายได้ ส�านักงานประปาสาขา))

5 นาที การประปานครหลวง

3) -

ด�าเนินการเปลี่ยนมาตร

(หมายเหตุ: (กองบริการ ส�านักงานประปาสาขา (ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลา

ในการแก้ไขปัญหานอกเหนอืการควบคมุ เช่น บ้านปิด มสีิง่กดีขวางต้อง

รื้อถอน ผู้ใช้น�า้ไม่ให้ด�าเนินการ ฯลฯ)))

2 วันท�าการ การประปานครหลวง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ส�าเนาบัตรข้าราชการ/ส�าเนาบัตรพนักงานองค์กรของรัฐ)

กรมการปกครอง

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรอง

ไม่เกิน 3 เดือนและส�าเนาบัตรประชาชนหรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

ของผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล (ผู้ขอใช้น�า้))

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3) หนังสือมอบอ�านาจ + ส�าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (กรณีผู้ใช้น�้าไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

กรมการปกครอง

4) หนังสือเดินทาง

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา

หรือหลักฐานแสดงตนกรณีไม่ใช่สัญชาติไทย)

กองตรวจลงตราและ

เอกสารเดินทางคนต่างด้าว

5) หนังสือของหน่วยงานภาครัฐ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีหน่วยงานราชการ/ภาครัฐเป็นผู้ขอใช้น�า้ให้ท�าหนังสือระบุ

เรื่องขอให้ด�าเนินการเปลี่ยนมาตร)

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) อัตรา/เงื่อนไขค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนดในค�าสั่งการประปานครหลวง

(หมายเหตุ: (อัตรา/เงื่อนไขค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนดในค�าสั่งการประปา

นครหลวง (สามารถดูรายละเอียดจากเอกสารในหัวข้อที่ 18)))

- 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) ส�านักงานประปาสาขาทุกแห่ง

(หมายเหตุ: (รับเรื่องในวันและเวลาราชการยกเว้นวันหยุดตามที่การประปานครหลวงก�าหนด))

2) Call Center 1125

(หมายเหตุ: (24 ชั่วโมง))

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรเปลี่ยนมำตรช� ำรุด/ไม่เดิน
 (กรณีมำตรวัดน�้ำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2 นิ้ว-16 นิ้ว)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) 
และ (บริการด้านตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 การเปลี่ยนมาตรช�ารุด/ไม่เดิน (กรณีมาตรวัดน�า้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว-16 นิ้ว) กรณีมาตรวัดน�า้ติดตั้งภายนอกบริเวณ
สถานที่ที่ขอใช้น�้าช�ารุดเสียหายหรือเกิดจากเหตุภัยธรรมชาติที่มิอาจคาดหมาย ส�านักงานประปาสาขาจะเปล่ียนมาตรวัดน�้าโดยไม่คิด 
ค่าใช้จ่าย เว้นแต่มาตรวดัน�า้ช�ารดุเสยีหายโดยการกระท�าของผูใ้ช้น�า้หรอืมาตรวดัน�า้ทีต่ดิตัง้ภายในบรเิวณสถานทีท่ีข่อใช้น�า้หรอืมาตรวดัน�้า
ส�าหรับติดตั้งประปาชั่วคราวหรือมาตรวัดน�้าท่ีไม่สามารถติดตั้งไว้ใกล้ทางเข้าออกด้านหน้าอาคารโดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคารหรือแนวรั้ว
ก�าแพงด้านหน้าได้ช�ารุดเสียหาย ผู้ใช้น�า้จะต้องช�าระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรและชดใช้ค่าน�้าสูญเสียกับค่าเสียหายที่พึงประเมินได้
ทั้งหมดตามความเป็นจริง

 
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ 27 ซอยบุญศิริ 4

ถนนสุขุมวิท ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  

โทร. 0 2384 7647, 0 2384 1411-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ 591 ซอยจ�าเนียรเสริม

ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทร. 0 2934 4432-6/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ 1203 ถนนนครไชยศรี

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2298 6700-24/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขามีนบุรี เลขที่ 133 ถนนรามค�าแหง

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทร. 0 2543 6500/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.



219คู่มือสำ�หรับประช�ชนของก�รประป�นครหลวง

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาภาษเีจรญิ เลขที ่186/39 หมู ่6 ถนนกาญจนาภเิษก 

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

โทร. 0 2455 0044, 0 2455 0055/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0 2331 0028-32, 0 2331 1115/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ 1057 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2537 8225 (8 คู่สายอัตโนมัติ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2585 0319, 0 2585 0490, 0 2585 3889, 0 2585 5546,

0 2585 7444/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขาบางบวัทอง เลขที ่59 หมู ่2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

โทร. 0 2571 3982-7/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาบางเขน เลขที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

โทร. 0 2552 1550-4/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

หน่วยบริการจรัญสนิทวงศ์ ส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

เลขที ่258/4 ซอยจรญัสนทิวงศ์ 30/1 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 

โทร. 0 2411 3117/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ต�าบลท่าทราย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร. 0 2589 0035-8/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 0 2286 0172, 0 2286 0174, 0 2286 0175, 0 2286 0177,

0 2286 0179/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลขที่ 1564/1 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 0 2331 0028-32/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 0 2427 6000 (17 คู่สาย)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 31 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 0 2427 7000 (อัตโนมัติ 9 คู่สาย)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เลขที่ 133 ถนนรามค�าแหง

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทร. 0 2543 6500 

ส�านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ห้องเลขที่ C1646/58 โครงการ

เอเวียนวิลเลจ ซอยลาดกระบัง 46/1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 10520/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด))

ส�านกังานประปาสาขามหาสวสัดิ ์เลขที ่170 หมู ่2 ถนนกาญจนาภิเษก

ต�าบลปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทร. 0 2449 0129/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-15:30 น.

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 12 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

- รับค�าขอเปลี่ยนมาตรช�ารุด/ไม่เดินจากผู้ใช้น�า้ 

- แจ้งค่าใช้จ่าย (ถ้าม)ี กรณมีาตรถูกกระท�าให้ช�ารดุเสียหายให้ผู้ใช้น�า้ทราบ 

(หมายเหตุ: (กองบริการ ส�านักงานประปาสาขา))

25 นาที การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

- รับช�าระค่าใช้จ่าย 

- ออกใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษ ี

(หมายเหตุ: (กองรายได้ ส�านักงานประปาสาขา))

5 นาที การประปานครหลวง

3) -

ด�าเนินการเปลี่ยนมาตร ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา

นอกเหนอืการควบคมุ เช่น บ้านปิด มสีิง่กดีขวางต้องรือ้ถอน ผูใ้ช้น�า้ไม่ให้

ด�าเนินการ ฯลฯ

(หมายเหตุ: (กองบริการ ส�านักงานประปาสาขา))

12 วันท�าการ การประปานครหลวง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานองค์กรของรัฐ/บัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ)

กรมการปกครอง

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (ส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือนและส�าเนา

บัตรประจ�าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3) หนังสือมอบอ�านาจและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (กรณีผู้ใช้น�้าไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)

กรมการปกครอง

4) หนังสือของหน่วยงานภาครัฐ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีหน่วยงานราชการ/หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ขอใช้น�า้ให้จัดท�า

หนังสือระบุชื่อเรื่องขอให้ด�าเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน�า้)

-

5) หนังสือเดินทาง

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา

หรือหลักฐานแสดงตนอื่น)

กองตรวจลงตราและ

เอกสารเดินทางคนต่างด้าว

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) อัตรา/เงื่อนไขค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนดในค�าสั่งการประปานครหลวง

(หมายเหตุ: (อัตรา/เงื่อนไขค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก�าหนดในค�าสั่งการประปา

นครหลวงตาม File แนบในข้อ 18))

- 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) ส�านักงานประปาสาขาทุกแห่ง

(หมายเหตุ: (รับเรื่องวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลาราชการ) เว้นวันหยุดที่การประปานครหลวงก�าหนด))

2) Call Center 1125

(หมายเหตุ: (24 ชั่วโมง))

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th



การขออนุญาตด�าเนินการที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของ กปน.
คู่มือส�าหรับประชาชนของการประปานครหลวง
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กำรขออนุญำตใช้น�้ำดิบ
คลองประปำฝ่ังตะวันออก, คลองประปำฝ่ังตะวันตก

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้า) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 ตามพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 ในมาตรา 8 วรรคที่ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดชักน�้าหรือวิดน�้าในคลองประปา เว้นแต่ 
ได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 วรรคที่ 2 ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 90 ข้อ 3, 6, 7 และ 
ข้อ 8 โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
 1. ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตใช้น�า้ดิบในคลองประปาจะต้องยื่นค�าขอตามแบบที่การประปานครหลวงก�าหนด
 2. การขออนุญาตเพื่อกระท�าการดังกล่าว จะต้องไม่เป็นเหตุให้คุณภาพและปริมาณของน�้าดิบที่จะน�ามาใช้ในการผลิตน�า้ประปา
เปลี่ยนแปลงไปจนกระทบต่อกระบวนการผลิตน�้าและค่าใช้จ่ายในการผลิต
 3. ในกรณีจ�าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวงหรือทางราชการ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอน 
การอนุญาตได้ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต โดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบล่วงหน้า
 

 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 
กองระบบส่งน�า้ดิบฝั่งตะวันออก (East Raw Water Transmission 
System Division) ฝ่ายระบบส่งน�า้ดบิ กองระบบส่งน�า้ดบิฝ่ังตะวนัตก 
(West Raw Water Transmission System Division) ฝ่ายระบบส่ง

น�้าดิบ บ้านเลขที่ 1/7 ถนนประชาชื่น ต�าบลบางเขน อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 11000 

ติดต่อเบอร์โทร. 0 2589 6024 โทรสาร 0 2589 6024, 0 2580 5848  

โทรสาร 0 2580 5848 E-mail : swstdept@mwa.co.th/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 66 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) -

ตรวจสอบพื้นที่และคุณสมบัติของผู้ขอใช้น�า้ดิบว่าถูกต้องตามเอกสาร

ประกอบหรือไม่  - กรณีถูกต้องตามเอกสารด�าเนินการ ข้อ 3 

                     - กรณไีม่ถกูต้องตามแบบฟอร์มที ่2 ให้ด�าเนนิการ ข้อ 4 

(หมายเหตุ: -) 

14 วันท�าการ สายงานรองผู้ว่าการ 

(ผลิตและส่งน�า้)
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

2) การพิจารณา

ตรวจสอบและประเมินปริมาณน�า้ดิบและส่งหนังสือแจ้งผลการประเมิน

ปริมาณน�้าดิบให้ผู้ขออนุญาตใช้น�า้ดิบทราบ และให้ผู้ขออนุญาตใช้

น�้าดิบท�าหนังสือยินยอมรับผลการประเมิน ภายใน 10 วันหลังจาก

รับทราบผล 

(หมายเหตุ: -) 

24 วันท�าการ สายงานรองผู้ว่าการ 

(ผลิตและส่งน�า้)

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

น�าเรื่องเรียนคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตใช้น�า้ดิบทราบ

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ และน�าเรียนรองผู้ว่าการการประปา

นครหลวง (ผลิตและส่งน�้า) เพื่อโปรดลงนาม อนุญาต/ไม่อนุญาต 

และแจ้งผู้ขออนุญาตใช้น�า้ดิบทราบ 

(หมายเหตุ: (คลองประปาฝั่งตะวันตกให้ผู้ใช้น�า้ดิบน�าหนังสืออนุญาตใช้

น�้าดิบจากการประปานครหลวง ยื่นประกอบแก่กรมชลประทานในการ

พิจารณาอนุญาตให้ใช้น�า้ดิบต่อไป)) 

28 วันท�าการ สายงานรองผู้ว่าการ 

(ผลิตและส่งน�า้)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

2) หนังสือมอบอ�านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมีการมอบอ�านาจ

ให้ด�าเนินการแทน)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

4) ส�าเนาโฉนดที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดินแปลงที่ขอใช้น�า้ดิบ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

5) แผนผังทางเข้าที่ดินแปลงที่ขอใช้น�า้ดิบ บอกระยะทางและจุดสังเกตให้ชัดเจน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

6) แบบแสดงการวางท่อและเครื่องสูบน�้าตามแบบมาตรฐาน กปน.

ก�าหนดระยะห่างกับความลึกให้ชัดเจน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

7) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ถ้ามี)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

8) รายละเอียดอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการ รวมทั้งรายละเอียดของ

กิจการ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

9) มาตรการป้องกันมลพิษปนเปื้อนลงคลองประปา

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) - กรณีผู้ใช้น�า้ดิบได้รับหนังสืออนุญาต ให้ด�าเนินการเสียค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

- ประเภทที่ 1 ที่อยู่อาศัย วัด โรงเรียน หรือ สาธารณสถาน 500 บาท/ครั้ง

- ประเภทที่ 2 การใช้น�า้อื่นๆ ที่ไม่อยู่ในประเภทที่ 1 1,000 บาท/ครั้ง

คลองประปาฝั่งตะวันออก ให้ช�าระที่ ส�านักงานประปาสาขาประชาชื่น หรือ  

ส�านักงานประปาสาขานนทบุรี คลองประปาฝั่งตะวันตก ให้ช�าระที่ ส�านักงาน

ประปาสาขาบางบัวทอง หรือ ส�านักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์

(หมายเหตุ: -) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) ศูนย์บริการประชาชน 1125

(หมายเหตุ: (อาคารส�านักงานแพทย์ ชั้น 4 เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210)) 

2) ฝ่ายระบบส่งน�้าดิบ 0 2270 0378

(หมายเหตุ: (อาคารส�านักงานระบบส่งและสูบจ่ายน�า้ ชั้น 2 เลขที่ 20 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400)) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) แบบค�าขอเพื่อกระท�าการชักน�้า หรือ วิดน�้า ในคลองประปา หรือคลองรับน�า้

(หมายเหตุ: -) 

2) รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ขอใช้น�า้ดิบ

(หมายเหตุ: -) 

3) เงื่อนไขการติดตั้งมาตรวัดปริมาณน�้าดิบ

(หมายเหตุ: -) 

4) แบบการวางท่อน�้าดิบ 

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ

-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขออนุญำตขุดลอกขยำย
คลองประปำฝ่ังตะวันออก, คลองประปำฝ่ังตะวันตก

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้า) กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 ตามพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 ในมาตรา 9 วรรคที่ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดท�าการขุดลอกหรือขยายคลองประปา 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 วรรคที่ 2 ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อบังคับการประปานครหลวงฉบับที่ 90 ข้อ 6, 7 
และข้อ 8 โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
 1. ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตขุดลอกหรือขยายคลองประปาจะต้องยื่นค�าขอตามแบบที่การประปานครหลวงก�าหนด
 2. การขออนุญาตเพื่อกระท�าการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้คุณภาพและปริมาณของน�้าดิบที่จะน�ามาใช้ในการผลิตน�้าประปา
เปลี่ยนแปลงไปจนกระทบต่อกระบวนการผลิตน�้าและค่าใช้จ่ายในการผลิต
 3. ในกรณีจ�าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวงหรือทางราชการ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอน 
การอนุญาตได้ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตโดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบล่วงหน้า
 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 
กองระบบส่งน�า้ดิบฝั่งตะวันออก (East Raw Water Transmission 
System Division) ฝ่ายระบบส่งน�า้ดบิ กองระบบส่งน�า้ดบิฝ่ังตะวนัตก 
(West Raw Water Transmission System Division) ฝ่ายระบบส่ง

น�้าดิบ บ้านเลขที่ 1/7 ถนนประชาชื่น ต�าบลบางเขน อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 11000 

ติดต่อเบอร์โทร. 0 2589 6024 โทรสาร 0 2589 6024, 0 2580 5848  

โทรสาร 0 2580 5848 E-mail : swstdept@mwa.co.th/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 28 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) -

ตรวจสอบสภาพ,อุปกรณ์พร้อมเครื่องจักรว่าถูกต้องตามเอกสาร

ประกอบหรือไม่  - กรณีถูกต้องตามเอกสารด�าเนินการข้อ 3 

                     - กรณีไม่ถูกต้องตามเอกสารแจ้งผู้ขออนุญาตแก้ไข

                       ให้ถูกต้องก่อนด�าเนินการ 

(หมายเหตุ: -)

7 วันท�าการ สายงานรองผู้ว่าการ 

(ผลิตและส่งน�า้)
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

น�าเรื่องเรียนผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นและน�าเรียนรองผู้ว่าการ

การประปานครหลวง (ผลติและส่งน�า้) เพือ่โปรดลงนามอนญุาต/ไม่อนญุาต

และแจ้งผู้ขออนุญาตขุดลอกคลองประปาทราบต่อไป 

(หมายเหตุ: -)

21 วันท�าการ สายงานรองผู้ว่าการ 

(ผลิตและส่งน�า้)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

2) หนังสือมอบอ�านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมีการมอบอ�านาจ

ให้ด�าเนินการแทน)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

4) รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ด�าเนินการ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

5) มาตรการป้องกันมลพิษปนเปื้อนลงคลองประปา

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

6) เอกสาร/สัญญาที่แสดงว่า กปน. จ้างด�าเนินงานที่ต้องขออนุญาตขุดลอกหรือ

ขยายคลองประปา

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

สายงานรองผู้ว่าการ

(ผลิตและส่งน�า้)
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -)

- 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) ศูนย์บริการประชาชน 1125

(หมายเหตุ: (อาคารส�านักงานแพทย์ ชั้น 4 เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210))

2) ฝ่ายระบบส่งน�้าดิบ 0 2270 0378

(หมายเหตุ: (อาคารส�านักงานระบบส่งและสูบจ่ายน�า้ ชั้น 2 เลขที่ 20 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400))

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) แบบค�าขอเพื่อกระท�าการขุดลอกหรือขยายคลองประปาหรือคลองรับน�า้

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขออนุญำตเดินเรือ
ในคลองประปำฝ่ังตะวันออก, คลองประปำฝ่ังตะวันตก

หน่วยงานที่ให้บริการ : สายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน�้า) กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 ตามพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 ในมาตรา 10 วรรคที่ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดเดินเรือในคลองประปา เว้นแต่ได้รับ
อนญุาตตามมาตรา 7 วรรคที ่2 ซึง่ผูข้ออนญุาตต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขในข้อบงัคบัการประปานครหลวง ฉบบัที ่90 ข้อ 5, 6, 7 และ ข้อ 8 
โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
 1. ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตเดินเรือในคลองรับน�า้จะต้องยื่นค�าขอตามแบบที่การประปานครหลวงก�าหนด
 2. การขออนุญาตเพื่อกระท�าการดังกล่าว จะต้องไม่เป็นเหตุให้คุณภาพและปริมาณของน�้าดิบที่จะน�ามาใช้ในการผลิตน�า้ประปา
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนการผลิตน�้าและค่าใช้จ่ายในการผลิตน�า้
 3. ในกรณีจ�าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวงหรือทางราชการ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอน 
การอนุญาตได้ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต โดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบล่วงหน้า
 
 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -) 
กองระบบส่งน�า้ดิบฝั่งตะวันออก (East Raw Water Transmission 
System Division) ฝ่ายระบบส่งน�า้ดบิ กองระบบส่งน�า้ดบิฝ่ังตะวนัตก 
(West Raw Water Transmission System Division) ฝ่ายระบบส่ง

น�้าดิบ บ้านเลขที่ 1/7 ถนนประชาชื่น ต�าบลบางเขน อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 11000 

ติดต่อเบอร์โทร. 0 2589 6024 โทรสาร 0 2589 6024, 0 2580 5848  

โทรสาร 0 2580 5848 E-mail : swstdept@mwa.co.th/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 28 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) -

ตรวจสอบสภาพและขนาดของเรอื, อปุกรณ์ พร้อมเครือ่งจกัร ว่าถกูต้อง

ตามเอกสารประกอบหรอืไม่

  - กรณีถูกต้องตามเอกสารด�าเนินการ ข้อ 3  

  - กรณีไม่ถูกต้องตามเอกสารแจ้งผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องก่อน  

    ด�าเนินการ 

(หมายเหตุ: -) 

7 วันท�าการ สายงานรองผู้ว่าการ 

(ผลิตและส่งน�า้)
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

น�าเรื่องเรียนผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นและน�าเรียนรองผู้ว่าการ

การประปานครหลวง (ผลติและส่งน�า้) เพือ่โปรดลงนามอนญุาต/ไม่อนญุาต

และแจ้งผู้ขออนุญาตเดินเรือทราบต่อไป 

(หมายเหตุ: -) 

21 วันท�าการ สายงานรองผู้ว่าการ 

(ผลิตและส่งน�้า)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

2) หนังสือมอบอ�านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมีการมอบอ�านาจ

ให้ด�าเนินการแทน)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

4) รายละเอียดขนาดของเรือ, อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

5) มาตรการป้องกันมลพิษปนเปื้อนลงคลองประปา

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

6) เอกสาร/สัญญา ที่แสดงว่า กปน. จ้างด�าเนินงานที่ต้องขออนุญาตเดินเรือ

ในคลองประปา

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -) 

 -   

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) ศูนย์บริการประชาชน 1125

(หมายเหตุ: (อาคารส�านักงานแพทย์ ชั้น 4 เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210)) 

2) ฝ่ายระบบส่งน�า้ดิบ 0 2270 0378

(หมายเหตุ: (อาคารส�านักงานระบบส่งและสูบจ่ายน�า้ ชั้น 2 เลขที่ 20 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400)) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) แบบค�าขอเพื่อกระท�าการเดินเรือในคลองประปา หรือคลองรับน�า้

(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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 กำรขอปลูกสร้ำงสิ่งก่อสร้ำง
บนที่ดินของกำรประปำนครหลวง (กปน.)

หน่วยงานที่ให้บริการ : การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและเงื่อนไขในการอนุญาตเพื่อปลูกสร้างส่ิงก่อสร้างในบริเวณหรือในคลองประปาของการประปา
นครหลวง ผู้ประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างลงในเขตคลองประปาจะต้องยื่นค�าขอตามแบบที่การประปานครหลวงก�าหนด 
ซึง่การขออนญุาตเพือ่กระท�าการดงักล่าวจะต้องไม่เป็นเหตใุห้เกดิผลกระทบต่อกระบวนการผลติน�า้ประปา โครงสร้างของคลองประปา หรือ
ทรัพย์สินต่างๆ ของการประปานครหลวง และในกรณีจ�าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวงหรือทางราชการ การประปา
นครหลวงมีสิทธิที่จะเพิกถอนการอนุญาตได้ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตโดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ได้รับ
อนุญาตทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ :
 1. กรณคี�าขอฯ หรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูต้องหรอืไม่ครบถ้วนหรอืไม่อาจแก้ไข/เพิม่เตมิได้ในขณะนัน้ ผูร้บั
ค�าขอฯ และผู้ยื่นค�าขอฯ จะต้องลงนามในแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบร่วมกันพร้อมก�าหนดระยะเวลาให้
ผูย้ืน่ค�าขอฯ ด�าเนนิการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค�าขอฯ ไม่ด�าเนนิการแก้ไข/เพิม่เตมิได้ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ผูร้บัค�าขอฯ จะด�าเนนิการ
คืนค�าขอฯ และเอกสารประกอบการพิจารณา
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค�าขอฯ และยังไม่นับระยะเวลาด�าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค�าขอฯ จะด�าเนินการแก้ไขค�าขอฯ 
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารนั้นเรียบร้อยแล้ว
 3. ขัน้ตอนการด�าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนและถกูต้องตามทีร่ะบไุว้ในคูม่อื
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
 4. การประปานครหลวงก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์เป็นไปตามประกาศการประปานครหลวงเรื่องหลักเกณฑ์การจัด
ประโยชน์ทีด่นิของการประปานครหลวง...http://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=20635 
(ประกาศ ณ วนัที ่29 มนีาคม 2554)

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด)))

กองจัดการทรัพย์สิน อาคารส�านักงานใหญ่ ชั้น 5 เลขที่ 400

ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0184/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด)))

กองระบบส่งน�า้ดบิฝ่ังตะวนัออก อาคารทีท่�าการส่วนบ�ารงุรกัษาคลองส่งน�้า

ฝั่งตะวันออก ชั้น 1 เลขที่ 1/7 ถนนประชาชื่น ต�าบลบางเขน

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 9632/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง

การประปานครหลวงก�าหนด)))

กองระบบส่งน�า้ดบิฝ่ังตะวนัตก อาคารทีท่�าการส่วนบ�ารงุรกัษาคลองส่งน�้า

ฝั่งตะวันออก ชั้น 1 เลขที่ 1/7 ถนนประชาชื่น ต�าบลบางเขน

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2580 5345/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง 

วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 103 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

ส่งหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบและเสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณา

(หมายเหตุ: (กองระบบส่งน�า้ดิบฝั่งตะวันออกหรือกองระบบส่งน�้าดิบ

ฝั่งตะวันตกหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่))

38 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

ส่งหน่วยงานด้านวิศวกรรมและโยธาตรวจสอบแบบก่อสร้าง

เพื่อตรวจสอบและเสนอความเห็น

(หมายเหตุ: (กองออกแบบงานโยธา))

30 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องและจัดการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์

ในอสังหารมิทรพัย์ซ่ึงอยูใ่นความควบคมุของการประปานครหลวง

(หมายเหตุ: (คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้าง

หรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ

การประปานครหลวง))

30 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

จัดท�าหนังสือเสนอผู้มีอ�านาจลงนามเพื่อแจ้งผลการพิจารณา

(หมายเหตุ: (กองจัดการทรัพย์สิน))

5 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) หนังสือค�าร้อง

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

2) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองส�าเนาเอกสาร)

กรมการปกครอง

3) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองส�าเนาเอกสาร)

กรมการปกครอง

4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและ ภพ.20

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (ต้องให้กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามรับรองส�าเนาพร้อมทั้งประทับตรา

ส�าคัญ (ในกรณีที่หนังสือรับรองระบุให้ต้องประทับตรา))

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) หนังสือมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นกระท�าแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท)

-

6) แบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่จะขอปลูกสร้างและรายการค�านวณ (ถ้ามี)

ฉบับจริง 5 ชุด

ส�าเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (โดยแบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่จะขอปลูกสร้างและรายการค�านวณ

(ถ้ามี) ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดดังนี ้

- ต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรผู้ออกแบบที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542 โดยขอบเขตการออกแบบและ

ค�านวณจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก�าหนดไว้ตามระดับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ)

-

7) แผนที่โดยสังเขป

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 0 ชุด

หมายเหต ุ(แสดงจดุบรเิวณทีข่อปลกูสร้างส่ิงก่อสร้างบนทีด่นิการประปานครหลวง)

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม



คู่มือสำ�หรับประช�ชนของก�รประป�นครหลวง238

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) Call Center หมายเลข 1125

(หมายเหตุ: -)

2) ทางอีเมล์ : mwa1125@mwa.co.th

(หมายเหตุ: -)

3) ทาง Facebook ให้พิมพ์ค้นหา : mwa.co.th

(หมายเหตุ: -)

4) ทาง Application บน Smart Phone ชื่อ MWA onMobile

(หมายเหตุ: -)

5) กองจัดการทรัพย์สิน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0184

(หมายเหตุ: (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของการประปานครหลวง) ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. 

และ 13.00-16.30 น.))

6) กองระบบส่งน�้าดิบฝั่งตะวันออก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 9632

(หมายเหตุ: (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของการประปานครหลวง) ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. 

และ 13.00-16.30 น.))

7) กองระบบส่งน�้าดิบฝั่งตะวันตก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2580 5345

(หมายเหตุ: (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของการประปานครหลวง) ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

และ 13.00-16.30 น.))

8) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างการกรอกค�าร้องขอปลูกสร้างบนที่ดินของ กปน.

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขอเช่ำที่ดินและปลูกสร้ำงสิ่งก่อสรำ้ง
บนที่ดินของกำรประปำนครหลวง (กปน.)

หน่วยงานที่ให้บริการ : การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 1. หลกัเกณฑ์ในการขออนญุาตและเงือ่นไขในการอนญุาตเพือ่ปลกูสร้างสิง่ก่อสร้างในบรเิวณหรอืในคลองประปาของการประปา
นครหลวง ผู้ประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างลงในเขตคลองประปาจะต้องยื่นค�าขอตามแบบที่การประปานครหลวงก�าหนด 
ซึ่งการขออนุญาตเพื่อกระท�าการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน�้าประปา โครงสร้างของคลองประปา 
หรือทรัพย์สินต่างๆ ของการประปานครหลวง และในกรณีจ�าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวงหรือทางราชการ 
การประปานครหลวงมสีทิธทิีจ่ะเพกิถอนการอนญุาตได้ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอือนญุาตโดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้งให้
ผู้ได้รับอนุญาตทราบล่วงหน้า
 2. ภายหลังที่การประปานครหลวงแจ้งผลการพิจารณาและผู้ขออนุญาตมาติดต่อช�าระเงินค่าธรรมเนียมตามประกาศการประปา
นครหลวงแล้ว การประปานครหลวงโดยกองนิติการจะด�าเนินการจัดท�าสัญญาโดยใช้ระยะเวลา 30 วันท�าการ

หมายเหตุ :
 1. กรณคี�าขอฯ หรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูต้องหรอืไม่ครบถ้วนหรอืไม่อาจแก้ไข/เพิม่เตมิได้ในขณะนัน้ ผูร้บั
ค�าขอฯ และผู้ยื่นค�าขอฯ จะต้องลงนามในแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบร่วมกันพร้อมก�าหนดระยะเวลาให้
ผูย้ืน่ค�าขอฯ ด�าเนนิการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค�าขอฯ ไม่ด�าเนนิการแก้ไข/เพิม่เตมิได้ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ผูร้บัค�าขอฯ จะด�าเนนิการ
คืนค�าขอฯ และเอกสารประกอบการพิจารณา
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค�าขอฯ และยังไม่นับระยะเวลาด�าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค�าขอฯ จะด�าเนินการแก้ไขค�าขอฯ 
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารนั้นเรียบร้อยแล้ว
 3. ขัน้ตอนการด�าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนและถกูต้องตามทีร่ะบไุว้ในคูม่อื
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
 4. การประปานครหลวงก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์เป็นไปตามประกาศการประปานครหลวงเรื่องหลักเกณฑ์การจัด
ประโยชน์ที่ดินของการประปานครหลวง...http://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=20635 
(ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2554)
 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด)))

กองจัดการทรัพย์สิน อาคารส�านักงานใหญ่ ชั้น 5 

เลขที ่400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0184/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง

การประปานครหลวงก�าหนด)))

กองระบบส่งน�า้ดบิฝ่ังตะวนัออก อาคารทีท่�าการส่วนบ�ารงุรกัษาคลองส่งน�้า

ฝั่งตะวันออก ชั้น 1 เลขที่ 1/7 ถนนประชาชื่น ต�าบลบางเขน

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 9632/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง

การประปานครหลวงก�าหนด)))

กองระบบส่งน�า้ดบิฝ่ังตะวนัตก อาคารทีท่�าการส่วนบ�ารงุรกัษาคลองส่งน�้า

ฝ่ังตะวนัออก ชัน้ 1 เลขที ่1/7 ถนนประชาช่ืน ต�าบลบางเขน

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2580 5345/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 103 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

ส่งหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบและเสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณา

(หมายเหตุ: (กองระบบส่งน�า้ดิบฝั่งตะวันออกหรือกองระบบส่งน�้าดิบ

ฝั่งตะวันตกหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่))

38 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

ส่งหน่วยงานด้านวิศวกรรมและโยธาตรวจสอบแบบก่อสร้าง

เพื่อตรวจสอบและเสนอความเห็น

(หมายเหตุ: (กองออกแบบงานโยธา))

30 วันท�าการ การประปานครหลวง

3) การพิจารณา

เตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องและจัดการประชุม

คณะกรรมการพจิารณาเกีย่วกบัการอนญุาตให้ก่อสร้างหรอืใช้ประโยชน์

ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในความควบคุมของการประปานครหลวง

(หมายเหตุ: (คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้าง

หรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ

การประปานครหลวง))

30 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

จัดท�าหนังสือเสนอผู้มีอ�านาจลงนามเพื่อแจ้งผลการพิจารณา

(หมายเหตุ: (กองจัดการทรัพย์สิน))

5 วันท�าการ การประปานครหลวง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) หนังสือค�าร้อง

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

2) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองส�าเนาเอกสาร)

กรมการปกครอง

3) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองส�าเนาเอกสาร)

กรมการปกครอง

4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและ ภพ.20

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (ต้องให้กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามรับรองส�าเนาพร้อมทั้งประทับตรา

ส�าคัญ (ในกรณีที่หนังสือรับรองระบุให้ต้องประทับตรา))

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) หนังสือมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นกระท�าแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท)

-

6) แบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่จะขอปลูกสร้างและรายการค�านวณ (ถ้ามี)

ฉบับจริง 5 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (โดยแบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่จะขอปลูกสร้างและรายการค�านวณ

(ถ้ามี) ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดดังนี ้

- ต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรผู้ออกแบบที่มีใบอนุญาตประกอบวิศวกรรม

ควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542 โดยขอบเขตการออกแบบและค�านวณ 

จะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก�าหนดไว้ตามระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

-

7) แผนที่โดยสังเขป

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 0 ชุด

หมายเหต ุ(แสดงจดุบรเิวณทีข่อปลกูสร้างส่ิงก่อสร้างบนทีด่นิการประปานครหลวง)

-
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) Call Center หมายเลข 1125
(หมายเหตุ: -)

2) ทางอีเมล์ : mwa1125@mwa.co.th
(หมายเหตุ: -)

3) ทาง Facebook ให้พิมพ์ค้นหา : mwa.co.th
(หมายเหตุ: -)

4) ทาง Application บน Smart Phone ชื่อ MWA onMobile
(หมายเหตุ: -)

5) กองจัดการทรัพย์สิน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0184
(หมายเหตุ: (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางการประปานครหลวงก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
และ 13.00-16.30 น.))

6) กองระบบส่งน�้าดิบฝั่งตะวันออก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 9632
(หมายเหตุ: (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางการประปานครหลวงก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
และ 13.00-16.30 น.))

7) กองระบบส่งน�้าดิบฝั่งตะวันตก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2580 5345
(หมายเหตุ: (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางการประปานครหลวงก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
และ 13.00-16.30 น.))

8) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างการกรอกค�าร้องขอเช่าที่ดินและปลูกสิ่งก่อสร้างบนที่ดินของ กปน.

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขอเช่ือมทำงโดยกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมคลองทัว่ไป
กับที่ดินของกำรประปำนครหลวง (กปน.)

หน่วยงานที่ให้บริการ : การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 1. หลกัเกณฑ์ในการขออนญุาตและเงือ่นไขในการอนญุาตเพือ่ปลกูสร้างสิง่ก่อสร้างในบรเิวณหรอืในคลองประปาของการประปา
นครหลวง ผู้ประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างลงในเขตคลองประปาจะต้องยื่นค�าขอตามแบบที่การประปานครหลวงก�าหนด 
ซึ่งการขออนุญาตเพื่อกระท�าการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน�้าประปา โครงสร้างของคลองประปา 
หรือทรัพย์สินต่างๆ ของการประปานครหลวง และในกรณีจ�าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวงหรือทางราชการ 
การประปานครหลวงมสีทิธทิีจ่ะเพกิถอนการอนญุาตได้ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอือนญุาตโดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้งให้
ผู้ได้รับอนุญาตทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเฉพาะในการพิจารณาอนุญาต
 กรณีเชื่อมทางเพื่อที่อยู่อาศัยอนุญาตไม่เกิน 4 เมตร
 กรณีเชื่อมทางเพื่อประกอบธุรกิจอนุญาตไม่เกิน 16 เมตรหรือตามที่การประปานครหลวงเห็นสมควร
 ผู้ขออนุญาตต้องท�าสัญญาเช่าที่ดินในบริเวณที่ขอเชื่อมทาง
 กรณีสร้างสะพานในบริเวณคลองประปาให้สะพานดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปานครหลวง
 
 2. ภายหลังที่การประปานครหลวงแจ้งผลการพิจารณาและผู้ขออนุญาตมาติดต่อช�าระเงินค่าธรรมเนียมตามประกาศการประปา
นครหลวงแล้ว การประปานครหลวงโดยกองนิติการจะด�าเนินการจัดท�าสัญญาโดยใช้ระยะเวลา 30 วันท�าการ

หมายเหตุ :
 1. กรณคี�าขอฯ หรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูต้องหรอืไม่ครบถ้วนหรอืไม่อาจแก้ไข/เพิม่เตมิได้ในขณะนัน้ ผูร้บั
ค�าขอฯ และผู้ยื่นค�าขอฯ จะต้องลงนามในแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบร่วมกันพร้อมก�าหนดระยะเวลา 
ให้ผูย้ืน่ค�าขอฯ ด�าเนนิการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค�าขอฯ ไม่ด�าเนนิการแก้ไข/เพิม่เตมิได้ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ผู้รบัค�าขอฯ จะด�าเนนิการ
คืนค�าขอฯ และเอกสารประกอบการพิจารณา
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค�าขอฯ และยังไม่นับระยะเวลาด�าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค�าขอฯ จะด�าเนินการแก้ไขค�าขอฯ 
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารนั้นเรียบร้อยแล้ว
 3. ขัน้ตอนการด�าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนและถกูต้องตามทีร่ะบไุว้ในคูม่อื
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
 4. การประปานครหลวงก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์เป็นไปตามประกาศการประปานครหลวงเรื่องหลักเกณฑ์การจัด
ประโยชน์ที่ดินของการประปานครหลวง...http://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=20635
(ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2554)
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ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง

การประปานครหลวงก�าหนด)))

กองจัดการทรัพย์สิน อาคารส�านักงานใหญ่ ชั้น 5 

เลขที ่400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0184/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง

การประปานครหลวงก�าหนด)))

กองระบบส่งน�า้ดบิฝ่ังตะวนัออก อาคารทีท่�าการส่วนบ�ารงุรกัษาคลองส่งน�า้

ฝั่งตะวันออก ชั้น 1 เลขที่ 1/7 ถนนประชาชื่น ต�าบลบางเขน

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 9632/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง

การประปานครหลวงก�าหนด)))

กองระบบส่งน�า้ดบิฝ่ังตะวนัตก อาคารทีท่�าการส่วนบ�ารงุรกัษาคลองส่งน�้า

ฝั่งตะวันออก ชั้น 1 เลขที่ 1/7 ถนนประชาชื่น ต�าบลบางเขน

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2580 5345/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 103 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

ส่งหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบและเสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณา

(หมายเหตุ: (กองระบบส่งน�า้ดิบฝั่งตะวันออกหรือกองระบบส่งน�้าดิบ

ฝั่งตะวันตกหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่))

38 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

ส่งหน่วยงานด้านวิศวกรรมและโยธาตรวจสอบแบบก่อสร้าง

เพื่อตรวจสอบและเสนอความเห็น

(หมายเหตุ: (กองออกแบบงานโยธา))

30 วันท�าการ การประปานครหลวง
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

3) การพิจารณา

เตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องและจัดการประชุม

คณะกรรมการพจิารณาเกีย่วกบัการอนญุาตให้ก่อสร้างหรอืใช้ประโยชน์

ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในความควบคุมของการประปานครหลวง

(หมายเหตุ: (คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้าง

หรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ

การประปานครหลวง))

30 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) -

จัดท�าหนังสือเสนอผู้มีอ�านาจลงนามเพื่อแจ้งผลการพิจารณา

(หมายเหตุ: (กองจัดการทรัพย์สิน))

5 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) หนังสือค�าร้อง

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

2) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองส�าเนาเอกสาร)

กรมการปกครอง

3) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองส�าเนาเอกสาร)

กรมการปกครอง

4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและ ภพ.20

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (ต้องให้กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามรับรองส�าเนาพร้อมทั้งประทับตรา

ส�าคัญ (ในกรณีที่หนังสือรับรองระบุให้ต้องประทับตรา))

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) โฉนดที่ดินทุกแปลงที่ต้องการใช้ประโยชน์จากทางเชื่อม

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (รับรองส�าเนาเอกสาร)

กรมที่ดิน
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

6) ราคาประเมินที่ดิน

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 0 ชุด

หมายเหตุ -

กรมธนารักษ์

7) แผนที่โดยสังเขป

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (แสดงจุดบริเวณที่ขอเชื่อมทาง)

-

8) หนังสือมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นกระท�าแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท)

-

9) แบบแปลนสะพานที่จะขออนุญาตและรายการค�านวณ (ถ้ามี)

ฉบับจริง 5 ชุด

ส�าเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (โดยแบบแปลนสะพานและรายการค�านวณ (ถ้ามี) ดังกล่าว

ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

- ต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรผู้ออกแบบที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542 โดยขอบเขตการออกแบบและ

ค�านวณจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก�าหนดไว้ตามระดับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ)

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) Call Center หมายเลข 1125

(หมายเหตุ: -)

2) ทางอีเมล์ : mwa1125@mwa.co.th

(หมายเหตุ: -)
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ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

3) ทาง Facebook ให้พิมพ์ค้นหา : mwa.co.th

(หมายเหตุ: -)

4) ทาง Application บน Smart Phone ชื่อ MWA onMobile

(หมายเหตุ: -)

5) กองจัดการทรัพย์สิน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0184

(หมายเหตุ: (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางการประปานครหลวงก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

และ 13.00-16.30 น.))

6) กองระบบส่งน�้าดิบฝั่งตะวันออก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 9632

(หมายเหตุ: (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางการประปานครหลวงก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

และ 13.00-16.30 น.))

7) กองระบบส่งน�้าดิบฝั่งตะวันตก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2580 5345

(หมายเหตุ: (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางการประปานครหลวงก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

และ 13.00-16.30 น.))

8) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างการกรอกค�าร้องขอเชื่อมทางโดยการก่อสร้างสะพานข้ามคลองทั่วไปกับที่ดินของ กปน.

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ

-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขอเช่ือมทำงโดยกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมคลองประปำ
กับที่ดินของกำรประปำนครหลวง (กปน.)

หน่วยงานที่ให้บริการ : การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 1. หลกัเกณฑ์ในการขออนญุาตและเงือ่นไขในการอนญุาตเพือ่ปลกูสร้างสิง่ก่อสร้างในบรเิวณหรอืในคลองประปาของการประปา
นครหลวง ผู้ประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างลงในเขตคลองประปาจะต้องยื่นค�าขอตามแบบที่การประปานครหลวงก�าหนด 
ซึ่งการขออนุญาตเพื่อกระท�าการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน�้าประปา โครงสร้างของคลองประปา 
หรือทรัพย์สินต่างๆ ของการประปานครหลวง และในกรณีจ�าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวงหรือทางราชการ 
การประปานครหลวงมสีทิธทิีจ่ะเพกิถอนการอนญุาตได้ก่อนครบก�าหนดระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอือนญุาตโดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้งให้
ผู้ได้รับอนุญาตทราบล่วงหน้า
 
เงื่อนไขเฉพาะในการพิจารณาอนุญาต
 เมื่อได้รับอนุญาตจากการประปานครหลวงแล้ว ก่อนด�าเนินการก่อสร้างผู้ขอจะต้องติดต่อท�าสัญญาก่อสร้างสะพานข้าม 
คลองประปากบัการประปานครหลวงให้เป็นทีเ่รยีบร้อยภายในก�าหนดเวลาทีก่ารประปานครหลวงแจ้งให้ทราบ หากพ้นก�าหนดเวลาดงักล่าว
ให้ถือว่าค�าสั่งอนุญาตนั้นเป็นอันระงับสิ้นไป
 กรณีสร้างสะพานในบริเวณคลองประปาให้สะพานดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปานครหลวง
 
 2. ภายหลังที่การประปานครหลวงแจ้งผลการพิจารณาและผู้ขออนุญาตมาติดต่อช�าระเงินค่าธรรมเนียมตามประกาศการประปา
นครหลวงแล้ว การประปานครหลวงโดยกองนิติการจะด�าเนินการจัดท�าสัญญาโดยใช้ระยะเวลา 30 วันท�าการ

หมายเหตุ :
 1. กรณคี�าขอฯ หรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูต้องหรอืไม่ครบถ้วนหรอืไม่อาจแก้ไข/เพิม่เตมิได้ในขณะนัน้ ผูร้บั
ค�าขอฯ และผู้ยื่นค�าขอฯ จะต้องลงนามในแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบร่วมกันพร้อมก�าหนดระยะเวลาให้
ผูย้ืน่ค�าขอฯ ด�าเนนิการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค�าขอฯ ไม่ด�าเนนิการแก้ไข/เพิม่เตมิได้ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ผูร้บัค�าขอฯ จะด�าเนนิการ
คืนค�าขอฯ และเอกสารประกอบการพิจารณา
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค�าขอฯ และยังไม่นับระยะเวลาด�าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค�าขอฯ จะด�าเนินการแก้ไขค�าขอฯ 
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารนั้นเรียบร้อยแล้ว
 3. ขัน้ตอนการด�าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนและถกูต้องตามทีร่ะบไุว้ในคูม่อื
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
 4. การประปานครหลวงก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์เป็นไปตามประกาศการประปานครหลวงเรื่องหลักเกณฑ์การจัด
ประโยชน์ที่ดินของการประปานครหลวง...http://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=20635
(ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2554)
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ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด)))

กองจัดการทรัพย์สิน อาคารส�านักงานใหญ่ ชั้น 5 เลขที่ 400

ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0184/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด)))

กองระบบส่งน�า้ดบิฝ่ังตะวนัออก อาคารทีท่�าการส่วนบ�ารงุรกัษาคลองส่งน�้า

ฝั่งตะวันออก ชั้น 1 เลขที่ 1/7 ถนนประชาชื่น ต�าบลบางเขน

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 9632/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่

การประปานครหลวงก�าหนด)))

กองระบบส่งน�า้ดบิฝ่ังตะวนัตก อาคารทีท่�าการส่วนบ�ารงุรกัษาคลองส่งน�้า

ฝั่งตะวันออก ชั้น 1 เลขที่ 1/7 ถนนประชาชื่น ต�าบลบางเขน

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2580 5345/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 103 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบและเสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณา

(หมายเหตุ: (กองระบบส่งน�า้ดิบฝั่งตะวันออกหรือกองระบบส่งน�้าดิบ

ฝั่งตะวันตกหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่))

38 วันท�าการ การประปานครหลวง

2) การพิจารณา

ส่งหน่วยงานด้านวิศวกรรมและโยธาตรวจสอบแบบก่อสร้าง

เพื่อตรวจสอบและเสนอความเห็น

(หมายเหตุ: (กองออกแบบงานโยธา))

30 วันท�าการ การประปานครหลวง
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ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

3) การพิจารณา

เตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องและจัดการประชุม

คณะกรรมการพจิารณาเกีย่วกบัการอนญุาตให้ก่อสร้างหรอืใช้ประโยชน์

ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในความควบคุมของการประปานครหลวง

(หมายเหตุ: (คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้าง

หรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ

การประปานครหลวง))

30 วันท�าการ การประปานครหลวง

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

จัดท�าหนังสือเสนอผู้มีอ�านาจลงนามเพื่อแจ้งผลการพิจารณา

(หมายเหตุ: (กองจัดการทรัพย์สิน))

5 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) หนังสือค�าร้อง

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

2) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองส�าเนาเอกสาร)

กรมการปกครอง

3) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองส�าเนาเอกสาร)

กรมการปกครอง

4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและ ภพ.20

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (ต้องให้กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามรับรองส�าเนาพร้อมทั้งประทับตรา

ส�าคัญ (ในกรณีที่หนังสือรับรองระบุให้ต้องประทับตรา))

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) โฉนดที่ดินทุกแปลงที่ต้องการใช้ประโยชน์จากทางเชื่อม

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (รับรองส�าเนาเอกสาร)

กรมที่ดิน
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ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

6) ราคาประเมินที่ดิน

ฉบับจริง 1 ชุด

ส�าเนา 0 ชุด

หมายเหตุ -

กรมธนารักษ์

7) แผนที่โดยสังเขป

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (แสดงบริเวณที่ขอเชื่อมทาง)

-

8) หนังสือมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นกระท�าแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท)

-

9) แบบแปลนสะพานที่จะขออนุญาตและรายการค�านวณ (ถ้ามี)

ฉบับจริง 5 ชุด

ส�าเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (โดยแบบแปลนสะพานและรายการค�านวณ (ถ้ามี) ดังกล่าว

ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรผู้ออกแบบที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542 โดยขอบเขตการออกแบบและ

ค�านวณจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก�าหนดไว้ตามระดับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ 

2. กรณกีารขออนญุาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองประปา รายละเอยีดและรปูแบบ

ของสะพานต้องเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 90 พ.ศ. 2531 และตามค�าสั่ง 

กปน.728/2513 เรื่องระเบียบการสร้างสะพานข้ามคลองประปา)

-

ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) Call Center หมายเลข 1125

(หมายเหตุ: -)
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ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

2) ทางอีเมล์ : mwa1125@mwa.co.th

(หมายเหตุ: -)

3) ทาง Facebook ให้พิมพ์ค้นหา : mwa.co.th

(หมายเหตุ: -)

4) ทาง Application บน Smart Phone ชื่อ MWA onMobile

(หมายเหตุ: -)

5) กองจัดการทรัพย์สิน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0184

(หมายเหตุ: (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของการประปานครหลวง) ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

และ 13.00-16.30 น.))

6) กองระบบส่งน�้าดิบฝั่งตะวันออก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 9632

(หมายเหตุ: (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของการประปานครหลวง) ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

และ 13.00-16.30 น.)))

7) กองระบบส่งน�้าดิบฝั่งตะวันตก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2580 5345

(หมายเหตุ: (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของการประปานครหลวง) ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

และ 13.00-16.30 น.)))

8) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างการกรอกค�าร้องขอเชื่อมทางโดยการก่อสร้างสะพานข้ามคลองประปากับที่ดินของ กปน.

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th
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กำรขอต่ออำยุสัญญำเพื่อใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์
ของกำรประปำนครหลวง (กปน.)

หน่วยงานที่ให้บริการ : การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และในการพิจารณาอนุญาต
 1. การขอต่ออายุสัญญาเพื่อใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของการประปานครหลวงต้องเป็นกรณีที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูล
การเช่าและใช้ส�าหรับการขอต่ออายุสัญญาเช่าตามที่การประปานครหลวงได้อนุญาตให้กระท�าการในกรณีดังต่อไปนี้
 การขอเช่าที่ดินและปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างบนที่ดินของการประปานครหลวง
 การขอเชื่อมทางโดยการก่อสร้างสะพานข้ามคลองทั่วไปกับที่ดินของการประปานครหลวง
 การขอเชื่อมทางโดยการก่อสร้างสะพานข้ามคลองประปากับที่ดินของการประปานครหลวง
 2. ผู้ขอฯ ช�าระเงินค่าเช่าและลงนามในสัญญา
 3. ภายหลงัทีป่ระธานกรรมการพจิารณาเกีย่วกบัการอนญุาตให้ก่อสร้างหรอืใช้ประโยชน์ในอสงัหารมิทรพัย์ฯ อนมุตัต่ิอสญัญาแล้ว 
การประปานครหลวงโดยกองนิติการจะด�าเนินการจัดท�าสัญญาโดยใช้ระยะเวลา 30 วันท�าการ

หมายเหตุ :
 1. กรณคี�าขอฯ หรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูต้องหรอืไม่ครบถ้วนหรอืไม่อาจแก้ไข/เพิม่เตมิได้ในขณะนัน้ ผูร้บั
ค�าขอฯ และผู้ยื่นค�าขอฯ จะต้องลงนามในแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบร่วมกันพร้อมก�าหนดระยะเวลาให้
ผูย้ืน่ค�าขอฯ ด�าเนนิการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค�าขอฯ ไม่ด�าเนนิการแก้ไข/เพิม่เตมิได้ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ผูร้บัค�าขอฯ จะด�าเนนิการ
คืนค�าขอฯ และเอกสารประกอบการพิจารณา
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค�าขอฯ และยังไม่นับระยะเวลาด�าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค�าขอฯ จะด�าเนินการแก้ไขค�าขอฯ 
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารนั้นเรียบร้อยแล้ว
 3. ขัน้ตอนการด�าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนและถกูต้องตามทีร่ะบไุว้ในคูม่อื
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
 4. การประปานครหลวงก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์เป็นไปตามประกาศการประปานครหลวงเรื่องหลักเกณฑ์การจัด
ประโยชน์ที่ดินของการประปานครหลวง...http://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=20635
(ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2554)
 

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง

การประปานครหลวงก�าหนด))

กองจัดการทรัพย์สิน อาคารส�านักงานใหญ่ ชั้น 5 

เลขที ่400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0184/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ

ก�าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการรวม : 4 วันท�าการ

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การพิจารณา

จัดท�าหนังสือเสนอประธานกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตให้

ก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ

การประปานครหลวงพิจารณาอนุมัติต่อสัญญา

(หมายเหตุ: (กองจัดการทรัพย์สิน))

4 วันท�าการ การประปานครหลวง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ล�าดับ ชื่อเอกสาร จ�านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1) หนังสือค�าร้อง

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

การประปานครหลวง

2) บัตรประจ�าตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองส�าเนาเอกสาร)

กรมการปกครอง

3) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

ส�าเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ของผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองส�าเนาเอกสาร)

กรมการปกครอง

4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและ ภพ.20

ฉบับจริง 0 ชุด

ส�าเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (ต้องให้กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามรับรองส�าเนาพร้อมทั้งประทับตรา

ส�าคัญ (ในกรณีที่หนังสือรับรองระบุให้ต้องประทับตรา))

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5) หนังสือมอบอ�านาจ

ฉบับจริง 1 ฉบับ

ส�าเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นกระท�าแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท)

-
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ค่าธรรมเนียม

ล�าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ

ล�าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน�าบริการ

1) Call Center หมายเลข 1125

(หมายเหตุ: -)

2) ทางอีเมล์ : mwa1125@mwa.co.th

(หมายเหตุ: -)

3) ทาง Facebook ให้พิมพ์ค้นหา : mwa.co.th

(หมายเหตุ: -)

4) ทาง Application บน Smart Phone ชื่อ MWA onMobile

(หมายเหตุ: -)

5) กองจัดการทรัพย์สิน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0184

(หมายเหตุ: (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของการประปานครหลวง) ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

และ 13.00-16.30 น.))

6) ศูนย์บริการประชาชน ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ล�าดับ ชื่อแบบฟอร์ม

1) ตัวอย่างการกรอกค�าร้องขอต่ออายุสัญญาเพื่อใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ กปน.

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th






