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   การประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) เป็นหน่วยงาน
รฐัวิสาหกจิในกระทรวงมหาดไทย มพีนัธกจิในการ 
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และขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
   คู่มือการให้บริการประชาชนฉบับนี้ เป็น 
ส่วนหนึ่งของการให้บริการที่ กปภ. จัดท�าขึ้นโดย 
มวัีตถุประสงค์เพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารของ กปภ. รบัทราบ
ข้อมลูทัง้หมดเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การใช้บรกิารต่าง ๆ 
ของ กปภ. ตลอดจนเป็นการเพิม่ความสะดวก รวดเร็ว 
และประหยดัเวลาในการตดิต่อกบั กปภ. สาขา ในพ้ืนที่
ของผู้ใช้บริการ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้  
จะอ�านวยประโยชน์ให้แก่ทกุท่านท่ีมาตดิต่อท�าธรุกรรม
กบั กปภ. เป็นอย่างดี
   ส�าหรับอัตราค ่าน�้า ค ่าบริการ หรือ 
ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีร่ะบไุว้ในคูม่อืฉบบันีเ้ป็นอตัรา 
ทีใ่ช้อยูใ่นปัจจุบนั โดยอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตาม
สถานการณ์ ซึง่จะประกาศให้ทราบต่อไป

ค�ำน�ำ

กำรประปำส่วนภูมิภำค 
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     สถำนที่ติดต่อขอใช้น�้ำ
   ผู้ต้องการใช้น�า้ประปา ติดต่อขอแบบค�าขอใช้
น�้าประปา ได้ท่ี กปภ. ทุกสาขา ในวันและเวลา
ราชการ โดยกรอกแบบค�าขอและยื่นแบบค�าขอ
พร้อมด้วยหลักฐานที่ กปภ. สาขา ในพื้นที่ที่ขอใช้
น�้าประปา หรือ Download แบบค�าขอผ่านทาง 
http://www.pwa.co.th 

     หลักฐำนที่ต้องน�ำมำแสดง
1. กรณผีูข้อใช้น�ำ้ทีม่สีญัชำตไิทย ใช้หลกัฐำนดังนี้
   2.1.1  บตัรประจ�าตัวประชาชน หรอืบตัร
ประจ�าตวัข้าราชการ หรอืบตัรประจ�าตวัเจ้าพนกังาน
ของรัฐ (ที่มีเลขประจ�าตัวประชาชน) พร้อมส�าเนา
บตัรของผูข้อใช้น�า้และลงนามรบัรองส�าเนาถกูต้อง
   2.1.2 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้ง
ประปาและ/หรอืส�าเนาทะเบียนบ้านฉบบัทีม่ชีือ่ผูข้อ
ตดิตัง้ประปาอยูใ่นทะเบียนบ้าน
   2.1.3  กรณผีูข้อติดต้ังประปามใิช่เจ้าบ้าน 
หรอืเจ้าของบ้าน จะต้องมสี�าเนาทะเบยีนบ้านฉบบั
ทีม่ชีือ่ผูข้อใช้น�า้อยูใ่นทะเบยีนบ้าน และให้เจ้าบ้าน
หรอืเจ้าของบ้านท�าหนงัสอืยนิยอม พร้อมแนบหลกั
ฐานส�าเนาบัตรประจ�าตัวและส�าเนาทะเบียนบ้าน
ของเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้านด้วย ในกรณีผูข้อใช้น�า้
เป็นบิดา มารดา บตุรท่ีบรรลนุติิภาวะแล้ว คูส่มรส
ของเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน ให้ยกเว้นไม่ต้องท�า
หนงัสอืยนิยอม

2

1

คู่มือใช้บริกำรของ กปภ.
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   2.1.4  หนังสือ หรือเอกสารใด ๆ  ที่แสดง
ว่าผู้ขอใช้น�้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้ง
ประปา ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู ่
ในทะเบียนบ้าน หรอืย้ายเข้าอยูใ่นทะเบยีนบ้านแล้ว
แต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน
   2.1.5  กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ บ้านพักของทางราชการและ
รฐัวสิาหกจิ สถานทตู สถานกงสลุ วดั และสถานที่
ประกอบพธิทีางศาสนาต่าง ๆ ทีไ่ด้จดทะเบยีนมใีบ
อนญุาตแล้ว ต้องให้หวัหน้าส่วนราชการ องค์การ หรอื
ผู้มีอ�านาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบค�าขอ 
ตดิตัง้ประปา และเป็นคูส่ญัญาใช้น�า้ประปากบั กปภ.
   2.1.6  กรณีผู้ขอติดต้ังประปาเป็นบริษัท
จ�ากัด บรษิทัมหาชนจ�ากดั ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ห้าง
หุ้นส่วนสามญั ธนาคารพาณชิย์ โรงเรียนเอกชน และ
นิติบุคคลอื่น ๆ ให้ผู้จัดการหรือเจ้าของผู้มีอ�านาจ
ตามกฎหมาย เป็นผู ้ลงนามในแบบค�าขอติดตั้ง
ประปา และเป็นคูสั่ญญาใช้น�า้ประปากบั กปภ. ใน
การด�าเนนิการข้างต้น หากเจ้าของบ้าน หวัหน้าส่วน
ราชการ ผู้จดัการ หรือเจ้าของบรษัิท ห้าง ร้าน ฯลฯ 
ไม่สามารถจะย่ืนค�าขอ และ/หรือ เป็นคู่สญัญาใช้น�า้
ประปาด้วยตนเอง ให้ท�าหนังสือมอบอ�านาจให้ผูห้น่ึง
ผู้ใดท�าการแทนได้ และผู้รับมอบอ�านาจจะต้องน�า
ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตร
ประจ�าตัวข้าราชการ หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัว 
เจ้าพนกังานของรัฐ และส�าเนาทะเบยีนบ้านฉบบัที่
มชีือ่ผูร้บัมอบอ�านาจให้ไว้แก่ กปภ.
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   1. กรณีผู ้ขอใช้น�้ามีหนังสือยินยอมจาก
ส่วนราชการฯ ให้ด�าเนินการติดตั้งประปาโดยเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายและจัดเก็บค่าน�้าประปา เช่นเดียวกับ
ผู้ขอใช้น�้าทั่วไป
   2. กรณีผู้ขอใช้น�้าไม่มีหนังสือยินยอมจาก
ส่วนราชการฯ หรืออยู่ในระหว่างการขอหนังสือ
ยนิยอม ให้เรยีกเกบ็ค่าประกนัการใช้น�า้และจดัเกบ็
ค่าน�้าประปา ดังนี้
    2.1 ค่าประกันการใช้น�้า ให้เรียกเก็บ
ตามขนาดมาตรส�าหรับการติดต้ังประปาเพื่อการ 
ใช้น�้าชั่วคราว 
    2.2 ค่าน�้าประปา ให้จัดเก็บตามสภาพ
การใช้น�า้และวตัถปุระสงค์ส�าคัญการใช้น�า้ทีเ่ป็นจรงิ 
ตามการจัดประเภทผู้ใช้น�้าประเภทที่ 1, 2 และ 3 
แล้วแต่กรณี

2. กรณผีูข้อใช้น�ำ้ทีไ่ม่มสีญัชำตไิทย (ชำวต่ำงประเทศ)  

ใช้หลกัฐำนดงัน้ี  
   2.2.1  ส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
และหลักฐานการตรวจลงตรา
   2.2.2  ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น�้า
   2.2.3 ส�าเนาเอกสารหลักฐานแสดง
กรรมสทิธิ ์หรือสทิธคิรอบครองสถานทีใ่ช้น�า้ 
   2.2.4  อื่นๆ (ถ้ามี)

แนวทำงปฏิบัติกรณีกำรติดตั้งประปำ

ส�ำหรับผู้ขอใช้น�้ำที่มีทะเบียนบ้ำนชั่วครำว
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   3. เมื่อด�าเนินการติดตั้งประปาแล้วเสร็จ 
หากต่อมาผู ้ใช้น�้าได้รับหนังสือยินยอมจากส่วน 
ราชการฯ มาแสดงภายหลัง ให้คืนเงินค่าประกัน 
การใช้น�้าส�าหรับการติดตั้งประปาเพื่อการใช้น�้า
ช่ัวคราว และเรียกเก็บเงินค่าประกันการใช้น�้า 
เช่นเดียวกับผู้ขอใช้น�้าทั่วไป
   4. สิทธิการใช้น�้าของผู้ที่ใช้ทะเบียนบ้าน
ชั่วคราวเป ็นอันระงับทันที เมื่อส ่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ถือกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน หรือมีหน้าที่ดูแลที่ดินที่บ้านเรือน อาคาร
นั้นตั้งอยู่ แจ้งไม่ให้ใช้พื้นที่นั้นอีกต่อไป
   5. หากประชาชนผู้ได้รับทะเบียนบ้าน
ช่ัวคราวมายืน่ค�าขอตดิตัง้ประปา โดยมกีรณพีพิาทใน
เร่ืองบกุรกุทีด่นิกบัส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วย
งานของรัฐ ให้ชะลอการตดิตัง้ประปาไว้ก่อนจนกว่าข้อ
พิพาทนัน้จะได้รบัการพจิารณาเป็นทีย่ตุแิล้ว

W A T E R
L I F ES A V E  
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     ข้ันตอนกำรด�ำเนินกำรติดตั้งประปำของ   
       กปภ. สำขำ
   3.1 เม่ือท่านยื่นค�าขอใช้น�้าประปาตาม
แบบฟอร ์มค�าร ้อง ท ่านต ้องช�าระเงินมัดจ�า  
ในการติดตั้งวางท่อประปาตามตารางค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้งประปา แล้วเจ้าหน้าที่จะออกใบ
เสร็จรับเงินให้ หลังจากน้ัน เจ้าหน้าที่จะเดินทาง
ไปส�ารวจสถานที่ และจัดท�าแบบแปลนแผนผัง 
หรือ พิมพ์เขียว พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย 
และจะแจ้งให้ผู้ขอใช้น�้าทราบโดยเร็วที่สุด
   3.2 เม่ือผู้ขอใช้น�้าได้รับแจ้งประมาณการ
ค่าติดตัง้ประปาแล้ว จะต้องน�าเงินมาช�าระภายใน 60 วนั 
และเมื่อ กปภ. สาขา ได้รับเงินแล้ว ก็จะด�าเนินการ
ตดิตัง้ประปา และข้ึนทะเบยีนเป็นผูใ้ช้น�า้ของ กปภ. 
ต่อไป แต่ถ้าไม่ช�าระเงินภายในเวลาที่ก�าหนด 
กปภ. จะริบเงนิมดัจ�า และถอืว่าท่านสละสทิธิก์ารขอใช้
น�้าประปาครั้งนี้ อนึ่ง ผู้ขอใช้น�้าที่ยื่นค�าร้อง และ
ช�าระเงนิค่าใช้จ่ายในการตดิตัง้ประปาไว้แล้ว ต่อมา
ปฏิเสธท่ีจะให้ กปภ. วางท่อและตดิตัง้มาตรวัดน�า้ 
ภายในเวลาที ่กปภ. แจ้งให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ให้ถือว่าผู้ขอใช้น�้าสละสิทธิ์การใช้น�้า และ กปภ. 
จะคืนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาทีไ่ด้ช�าระไว้ โดย
หกัค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการในอัตราร้อยละ 20

     ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งประปำ
   ผู้ขอใช้น�้าจะต้องช�าระค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งประปาตามอตัราที ่กปภ. ก�าหนดไว้ในตาราง

4

3
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ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

* เป็นการติดตั้งมาตรวัดน�้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2” 

และ 3/4” เฉพาะส่วนเหมาจ่ายทีมี่ระยะห่างจากตัวมาตรวัดน�้า

ไปถึงท่อเมนไม่เกิน 10 เมตร โดยค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้

** ปรับปรงุ ณ วนัที ่28 กนัยายน 2549 ตามประกาศหลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น�้าประปาและอัตราค่าบริการ 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2549

ขนำดมำตร

(นิ้ว)

ค่ำมัดจ�ำ

(บำท)

ค่ำประกนักำรใช้น�ำ้

(บำท)

ค่ำแรงและอุปกรณ์

(บำท)

รวม

(บำท)

* 1/2 ไม่เก็บ 535 3,600 4,135

* 3/4 ไม่เก็บ 1,070 4,700 5,770

1 1,000 1,605 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

1 1/2 1,500 3,210 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

2 2,500 4,280 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

2 1/2 4,000 4,280 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

3 5,000 10,700 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

4 10,000 16,050 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

6 20,000 22,470 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

8 20,000 32,100 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

ซึ่งจ�าแนกตามขนาดมาตรวัดน�้า ดังนี้

   4.1 ค่ามัดจ�า ผู้ขอใช้น�้า ต้องช�าระให้แก่ 
กปภ. สาขา ในวันที่ขอติดตั้ง และเมื่อ กปภ. สาขา 
ได้รบัค่าแรงงาน และค่าอปุกรณ์ในการติดต้ังประปา
แล้ว จะคืนค่ามัดจ�า โดยการหักคืนในประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่จะต้องช�าระไว้แล้ว

ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งประปำ
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   4.2   ค่าประกนัการใช้น�า้ กปภ. สาขา จะเรยีก
เก็บตามขนาดมาตรวดัน�า้เพ่ือเป็นหลกัประกันความ
เสียหายอนัอาจเกดิขึน้จากการไม่ช�าระหนีค่้าน�า้ประปา 
ผู้ใช้น�้าจะได้รับค่าประกันการใช้น�้าคืนเต็มจ�านวน  
เมือ่ยกเลกิการใช้น�า้และไม่มหีนีค่้าน�า้ประปาค้างช�าระ
   สถานทีร่าชการ รฐัวสิาหกิจ สถานทตู สถาน
กงสลุ วดั และสถานท่ีประกอบพธิศีาสนาต่างๆ ทีไ่ด้ 
จดทะเบยีนมีใบอนญุาตแล้ว จะได้รบัยกเว้นค่าประกนั
การใช้น�า้ 
   4.3 ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์ อันได้แก่ 
ค่าแรงงาน มาตรวดัน�า้ ท่อประปาและอปุกรณ์อ่ืนๆ  
ทีใ่ช้ในการตดิตัง้ นบัจากมาตรวดัน�า้ถงึจดุประสานท่อ 
(ซึง่ไม่รวมท่อและอปุกรณ์หลงัมาตรวัดน�า้ ทีผู่ข้อใช้น�า้
ต้องด�าเนินการเอง) การติดตั้งมาตรวัดน�้าเส้นผ่าน
ศนูย์กลางไม่เกนิ 3/4 นิว้ และมรีะยะห่างจากท่อเมน
จ่ายน�า้ประปาไม่เกนิ 10 เมตร จะใช้ราคาเหมาจ่าย 
ซ่ึงรวมภาษมีลูค่าเพิม่แล้ว
       กำรติดตั้งอุปกรณ์หลังมำตรวัดน�้ำ
   การตดิตัง้มาตรวดัน�า้ในระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 
10 เมตร ของมาตรวดัน�า้เส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 และ 
3/4 นิว้ และการติดตัง้มาตรวดัน�า้ในขนาดอืน่ทีไ่ม่ได้
คิดราคาเหมาจ่าย กปภ. จะด�าเนินการติดต้ังท่อ
อปุกรณ์ภายนอกมาตรวัดน�า้และมาตรวดัน�า้ รวมทัง้
ท่ออปุกรณ์ภายในมาตรวดัน�า้ตามแบบมาตรฐานของ 
กปภ. คอื ประตนู�า้กนักลบั ประตนู�า้ ข้องอ ขาตัง้ภายใน
มาตรวัดน�า้และข้องอ ซึง่ผูข้อใช้น�า้จะต้องด�าเนนิการ
เองในส่วนของท่อภายในทีต่่อเข้าบ้านเท่านัน้     

5



12 ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภำพและบริกำรที่เป็นเลิศ

น�้ำดิบมีเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด

     กำรจดหรืออ่ำนมำตรวัดน�้ำ
   เมือ่ กปภ. สาขา ได้ด�าเนนิการตดิตัง้มาตร
วัดน�้าให้แก่ผู ้ขอใช้น�้าประปาแล้ว พนักงานอ่าน
มาตรจะไปท�าการอ่านมาตรวัดน�้าของผู้ใช้น�้าใน
เดือนถัดไปที่ตรงกับวันที่ได้ติดตั้งมาตรวัดน�้า เพื่อ
ออกใบเสร็จรับเงินค่าน�้าประปา โดยให้ถือว่าเป็น
ค่าน�้าประปาประจ�าเดือนนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้า 
ติดตั้งประปาให้กับผู้ใช้น�้าวันที่ 15 กันยายน กปภ. 
จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น�้ารายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 
กันยายน เป็นต้นไป ดงัน้ันการอ่านมาตรวดัน�า้จะเริม่
อ่านในวนัที ่15 ตลุาคม และให้ถือว่าเป็นค่าน�้าประจ�า
เดือนตุลาคม ในกรณีวันอ่านมาตรตรงกับวันหยุด
ราชการ พนกังานอ่านมาตรจะท�าการอ่านมาตรล่วงหน้า

ก่อนถึงวันหยุดราชการ อนึ่ง กปภ. 
สาขา อาจปรับระบบการอ่านมาตร
วดัน�า้รายใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการ
อ่านมาตรในแต่ละชุมชนก็ได้ ในกรณี
ผู้ใช้น�้าสงสัยเกี่ยวกับการอ่านมาตร
หรือการจดหน่วยมาตรวดัน�า้ สามารถ
สอบถามรายละเอยีดได้จากพนักงาน
อ่านมาตรหรอื กปภ. สาขา ในพืน้ที่
     

6



13มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน

น�้ำดิบมีเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด

     กำรคิดรำคำค่ำน�้ำประปำ
   การคิดราคาค่าน�้าประปาในแต่ละเดือน 
จะคิดค�านวณจากปริมาณการใช้น�้าของผู ้ใช้น�้า
แต่ละรายที่อ่านจากมาตรวัดน�้า คูณด้วยอัตรา
ค่าน�้าประปาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ค่าน�้าที่ได้ ต้อง
ไม ่น ้อยกว ่าอัตราค่าน�้าประปาขั้นต�่าของผู้ใช้น�้า
แต่ละประเภท ในใบแจ้งค่าน�้าประปา จะมีค่าน�้าที่ใช้ 
ค่าบริการทั่วไป และภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่
รัฐบาลก�าหนดด้วย

     อัตรำค่ำน�้ำและค่ำน�้ำข้ันต�่ำ
   การก�าหนดอัตราค่าน�้าข้ันต�่าในแต่ละ
ประเภทผู ้ใช้น�้า คิดบนพื้นฐานของความจ�าเป็น 
ทีผู่ใ้ช้น�า้ต้องการใช้น�า้ประปาในแต่ละเดือน กล่าวคือ 
ประชาชนในแต่ละชมุชนได้ร้องขอให้รฐัลงทนุก่อสร้าง
ระบบประปา รฐัได้น�าเงินภาษีบางส่วนมาด�าเนินการ
ก่อสร้างระบบประปา ให้แก่ชุมชนพร้อมทัง้ก�าหนด
อัตราค่าน�้าประปา ผู้ใช้น�้าเป็นผู้จ่าย หากระบบ
ประปาถูกสร้างขึ้นมา แล้วไม่มีการใช้น�้าประปา 
ก็จะเกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เงินค่าน�้าขั้น
ต�่านี้ จะถูกน�าไปใช้ ในการบริหารจัดการ เช่นเดียว
กับเงินค่าน�้าประปาที่เก็บได้จากประชาชน

ค่ำน�้ำประปำ

7

8

ค่าน�้าที่ใช้ ค่าบริการ+ +
VAT

ภาษ ี
มูลค่าเพิ่ม
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ช่วง    

กำรใช้น�้ำ 

(ลบ.ม. / 

เดือน)

จ�ำ     

นวน 

หน่วย

ประเภทผู้ใช้น�้ำ

1. ที่อยู่อำศัย
2. รำชกำรและ      

ธรุกจิขนำดเลก็

3. รัฐวิสำหกิจ / 

อุตสำหกรรม /

ธุรกิจขนำดใหญ่

รำคำ รำคำ รำคำ

อตัรำขัน้ต�ำ่                     
150 บำท / เดือน              

(8 ลบ.ม.)

อตัรำขัน้ต�ำ่                      
300 บำท / เดอืน              

(15 ลบ.ม.)

0 - 10 10 10.20 17.00 18.25

11 - 20 10 16.00 20.00 21.50

21 - 30 10 19.00 21.00 25.50

31 - 50 20 21.20 22.00 28.50

51 - 80 30 23.00 31.00

81 - 100 20 24.00 31.25

101-  
300 200 27.40 31.50

301- 
1,000 700 27.50 31.75

1,001- 
2,000 1,000 27.60 32.00

2,001- 
3,000 1,000 27.80 32.25

> 3,000 28.00 32.50

ตำรำงหมำยเลข 1
อัตรำค่ำน�้ำประปำพื้นที่เอกชนร่วมลงทุนและพื้นที่ จ.ชลบุรี

กปภ.สำขำฉะเชิงเทรำ บำงปะกง ระยอง ปทุมธำนี รังสิต ธัญบุรี 

คลองหลวง รำชบุรี สมุทรสงครำม อ้อมน้อย สำมพรำน สมุทรสำคร 

นครสวรรค์ ชลบุรี พัทยำ แหลมฉบัง ศรีรำชำ พนัสนิคม บ้ำนบึง

หมำยเหต ุ: ผูใ้ช้น�ำ้ประเภท 2 หำกเดือนใดใช้น�ำ้มำกกว่ำ 80 ลบ.ม./เดอืน 

ให้คิดอัตรำค่ำน�้ำประปำเท่ำกับผู้ใช้น�้ำประเภท 3 ณ เวลำนั้น

โดยคิดตั้งแต่ ลบ.ม.ที่ 81

ไม่เก็บ

-

-

-

-

-

-

-

ผู้ใช้น�้ำประเภท 1 หากเดืิอนใดใช้น�้ามากกว่า 50 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน�้า
ประปาเท่ากับผู้ใช้น�้าประเภท 2 ณ เวลานั้นโดยคิดตั้งแต่ ลบ.ม.ที่ 51 
ผู้ใช้น�้ำประเภท 2 (รหัสที่ 28 และ 29) หากเดืิอนใดใช้น�้ามากกว่า 80 ลบ.ม./เดือน 
ให้คิดอัตราค่าน�้าประปาเท่ากับผู้ใช้น�้าประเภท 3 ณ เวลานั้นโดยคิดตั้งแต่ ลบ.ม.ที่ 81 

- หมำยเหตุ -
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ช่วง   

กำรใช้น�้ำ 

(ลบ.ม. / 

เดือน)

จ�ำ 

นวน

หน่วย

ประเภทผู้ใช้น�้ำ

1. ที่อยู่อำศัย
2. รำชกำรและ

ธรุกจิขนำดเลก็

3. รัฐวิสำหกิจ / 

อุตสำหกรรม /

ธุรกิจขนำดใหญ่

รำคำ รำคำ รำคำ

อตัรำขัน้ต�ำ่                         
150 บำท / เดอืน                   

(8 ลบ.ม.)

อตัรำข้ันต�ำ่                        
300 บำท / เดอืน                   

(15 ลบ.ม.)

0 -10 10 10.20 18.00 18.50

11 - 20 10 16.00 21.00 22.00

21 - 30 10 19.00 22.00 26.00

31 - 50 20 21.20 23.00 29.00

51 - 80 30 24.00 31.50

81 - 100 20 26.00 32.50

101- 
300 200 30.25 33.50

301-
1,000 700 30.25 34.75

1,001-
2,000 1,000 30.25 34.75

2,001- 
3,000 1,000 30.25 34.75

> 3,000 30.25 34.75

ตำรำงหมำยเลข 2
อัตรำค่ำน�้ำประปำพื้นที่ กปภ.สำขำภูเก็ต เกำะสมุย และเกำะพะงัน

หมำยเหต ุ: ผูใ้ช้น�ำ้ประเภท 2 หำกเดอืนใดใช้น�ำ้มำกกว่ำ 80 ลบ.ม./เดอืน 

ให้คิดอัตรำค่ำน�้ำประปำเท่ำกับผู้ใช้น�้ำประเภท 3 ณ เวลำนั้น

โดยคิดตั้งแต่ ลบ.ม.ที่ 81

ไม่เก็บ

-

-

-

-

-

-

-

- หมำยเหตุ -
ผู้ใช้น�้ำประเภท 1 หากเดืิอนใดใช้น�้ามากกว่า 50 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน�้า
ประปาเท่ากับผู้ใช้น�้าประเภท 2 ณ เวลานั้นโดยคิดตั้งแต่ ลบ.ม.ที่ 51 
ผู้ใช้น�้ำประเภท 2 (รหัสที่ 28 และ 29) หากเดืิอนใดใช้น�้ามากกว่า 80 ลบ.ม./เดือน 
ให้คิดอัตราค่าน�้าประปาเท่ากับผู้ใช้น�้าประเภท 3 ณ เวลานั้นโดยคิดตั้งแต่ ลบ.ม.ที่ 81 
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ช่วง   

กำรใช้น�้ำ 

(ลบ.ม. / 

เดือน)

จ�ำ 

นวน

หน่วย

ประเภทผู้ใช้น�้ำ

1. ที่อยู่อำศัย
2. รำชกำรและ  

ธรุกจิขนำดเลก็

3. รัฐวิสำหกิจ / 

อุตสำหกรรม /

ธุรกิจขนำดใหญ่

รำคำ รำคำ รำคำ

อตัรำขัน้ต�ำ่                          
150 บำท / เดอืน                    

(8 ลบ.ม.)

อตัรำข้ันต�ำ่                          
300 บำท / เดอืน                   

(15 ลบ.ม.)

0 -10 10 10.20 16.00 18.00

11 - 20 10 16.00 19.00 21.00

21 - 30 10 19.00 20.00 24.00

31 - 50 20 21.20 21.50 27.00

51 - 80 30 21.60 29.00

81 - 100 20 21.65 29.25

101- 
300 200 21.70 29.50

301-
1,000 700 21.75 29.75

1,001-
2,000 1,000 21.80 29.50

2,001- 
3,000 1,000 21.85 29.25

> 3,000 21.90 29.00

ตำรำงหมำยเลข 3
อัตรำค่ำน�้ำประปำพื้นที่ กปภ.สำขำอื่น (ทั่วประเทศ)

ยกเว้นที่ก�ำหนดไว้ในตำรำงหมำยเลข 1 และ 2

หมำยเหต ุ: ผูใ้ช้น�ำ้ประเภท 2 หำกเดือนใดใช้น�ำ้มำกกว่ำ 80 ลบ.ม./เดอืน 

ให้คิดอัตรำค่ำน�้ำประปำเท่ำกับผู้ใช้น�้ำประเภท 3 ณ เวลำนั้น

โดยคิดตั้งแต่ ลบ.ม.ที่ 81

ไม่เก็บ

-

-

-

-

-

-

-

- หมำยเหตุ -
ผู้ใช้น�้ำประเภท 1 หากเดืิอนใดใช้น�้ามากกว่า 50 ลบ.ม./เดือน ให้คิดอัตราค่าน�้า
ประปาเท่ากับผู้ใช้น�้าประเภท 2 ณ เวลานั้นโดยคิดตั้งแต่ ลบ.ม.ที่ 51 
ผู้ใช้น�้ำประเภท 2 (รหัสที่ 28 และ 29) หากเดืิอนใดใช้น�้ามากกว่า 80 ลบ.ม./เดือน 
ให้คิดอัตราค่าน�้าประปาเท่ากับผู้ใช้น�้าประเภท 3 ณ เวลานั้นโดยคิดตั้งแต่ ลบ.ม.ที่ 81 
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9.  อัตรำค่ำบริกำรท่ัวไป
   ค่าบริการทั่วไป จะเรียกเก็บตามขนาด
มาตรวัดน�้าทุกเดือนตามตารางด้านล่าง โดย
เป็นการเรียกเก็บเพ่ือน�าไปใช้ในการบ�ารุงรักษา
ท่อเมนของ กปภ. และมาตรวัดน�้าให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี

ตรำอั
ค่ำบริกำรท่ัวไป

ขนำดมำตร 
(นิ้ว)

ค่ำบริกำรทั่วไปเดือนละ 
(บำท)

1/2 30

3/4 50

1 60

1 1/2 90

2 350

2 1/2 450

3 450

4 550

6 950

8 1,200

9
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     กำรช�ำระเงินค่ำน�้ำประปำมีหลำยวิธี
   ช่องทางการช�าระค่าน�้าประปา ขึ้นอยู่กับ
ความสะดวกสบายของลูกค้า
   10.1 กปภ. สำขำ ในพืน้ท่ีใช้บรกิำร ต้ังแต่
วนัจนัทร์ - ศกุร์ เวลา 08.30 - 15.30 น. (กปภ. บางสาขา
เปิดให้บริการในวันหยุดด้วย ซึ่งลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบได้ที่ กปภ. ในพื้นที่)
   10.2 หักบัญชีเงินฝำกธนำคำร 14 แห่ง 
ทุกสาขาทัว่ประเทศ ได้แก่ ธนาคารกรงุไทย ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
ธนาคารยโูอบ ีธนาคารซไีอเอม็บีไทย ธนาคารธนชาต 
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์เพือ่รายย่อย ธนาคารทสิโก้ 
ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลาม ฯ
   10.3 ผ่ำนตัวแทนช�ำระค่ำน�้ำประปำ
ตามจุดบริการต่าง ๆ (เฉพาะใบแจ้งค่าน�้าประปา 
ที่มีบาร์โค้ดเท่านั้น) ได้แก่
    10.3.1 ร้าน 7-Eleven, ห้างสรรพสนิค้า 
และร้านค้าทีม่ป้ีายสัญลกัษณ์ “Counter Service”
    10.3.2 ที่ท� าการไปรษณีย ์ทุกแห ่ ง
ทั่วประเทศ ที่มีป้ายสัญลักษณ์ “Pay at Post”
    10.3.3 ส�านักงาน บมจ.ทโีอที และร้าน 
TNET ที่มีป้ายสัญลักษณ์ “Just Pay”
    10.3.4 ศูนย์บริการ AIS และร้าน 
Telewiz ภายใต้สัญลักษณ์ “mPay Station”

10
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    10.3.5 จุดบริการ LOTUS ณ เทสโก้  
โลตัส ทกุสาขาทัว่ประเทศภายใต้สญัลกัษณ์ “one 
stop service” 
    10.3.6 ร้าน FamilyMart, Tops Su-
permarket และทุกจุดเคาน์เตอร์ช�าระเงินในห้าง 
สรรพสินค้า Central และ Robinson ที่มีป้าย
สญัลกัษณ์ “CenPay”                               
    10.3.7 ช�าระผ่านตัวแทน True Money 
Express, เคร่ืองบริการอตัโนมติั 24 ชม.  TrueMoney 
Kiosk และผ่านแอพพลเิคชัน่ Wallet by TrueMoney 
(เฉพาะเงินสด ไม่เกิน 30,000 บาท)  
    10.3.8 ช�าระผ่านจดุรบัช�าระของคูส่ญัญา 
บรษิทั ทรู มนัน่ี จ�ากัด (True Money Partner) ได้แก่ 
AirPay, เครือ่งบรกิารอตัโนมติั 24 ชัว่โมง MyPay, เคร่ือง
บรกิารอัตโนมตั ิ24 ชัว่โมง BB Dragon
    10.3.9 จดุบรกิาร PAYSBUY ทีด่แีทค
เซน็เตอร์ และเคาน์เตอร์ dtac ทกุสาขาท่ัวประเทศ
    10.3.10 จุดบรกิาร Big C ณ ห้างบิก๊ซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และร้านมนิบิิก๊ซ ีทกุสาขาทัว่ประเทศ
    10.3.11 ผ่าน Application Airpay 
บรษัิท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) 
    10.3.12 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรอียธุยา ธนาคาร
กรงุเทพ และธนาคารทหารไทย ทกุสาขาทัว่ประเทศ
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    10.3.13  ผ่านตู ้ ATM ของธนาคารไทย
พาณชิย์ และธนาคารกสกิรไทยทกุสาขาทัว่ประเทศ 
(เฉพาะใบแจ้งค่าน�า้ประปาทีม่บีาร์โค้ดเท่าน้ัน)
   10.4 ช�ำระผ่ำนระบบ GFMIS (Govern-
ment Fiscal Management Information System) 
เฉพาะผูใ้ช้น�า้ท่ีเป็นส่วนราชการเท่าน้ัน
   10.5 ช�ำระท่ีกองกำรเงิน ส�ำนกังำนใหญ่ 
กำรประปำส่วนภมิูภำค เฉพาะ
    10.5.1 กรณผู้ีใช้น�า้เอกชนรายใหญ่
    10.5.2  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิที่
ต้นสงักัดมนีโยบายเบกิจ่ายจากส่วนกลาง
   10.6 ช�ำระค่ำน�ำ้ประปำต่ำง กปภ. สำขำ 
ส�าหรับ กปภ. สาขาท่ีตดิตัง้ระบบ CIS, กองการเงิน  
ส�านกังานใหญ่, กปภ. เขต 
     กำรงดจ่ำยน�ำ้ประปำ
   กปภ. สาขา จะงดจ่ายน�้าประปาให้แก ่
ผู้ใช้น�้าเม่ือผู้ใช้น�้าปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับของ 
กปภ. ในกรณดัีงต่อไปน้ี
   11.1 ผู้ใช้น�้าผิดนัดช�าระค่าน�้าประปาและ 
กปภ. สาขา แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะงดจ่ายน�า้แล้ว
ไม่น้อยกว่า 7 วนั 
   11.2 ยินยอมให้ผู้อืน่ต่อน�า้ประปาไปใช้ใน
สถานท่ีอืน่โดยไม่ได้รบัอนุญาตจาก กปภ. สาขา
   11.3 ละเมิดการใช้น�า้หรือกระท�าการใด ๆ 
ให้  กปภ. ได้รบัความเสยีหายหรอืไม่ยอมช�าระค่าเบีย้
ปรบัหรอืค่าเสยีหายตามท่ี กปภ. สาขา เรยีกเกบ็เม่ือ
ถกูงดจ่ายน�า้ประปาแล้ว แต่ กปภ. ยงัไม่ได้บอกเลกิ
สญัญา หากผู้ใช้น�า้น�าเงินมาช�าระหนีค่้าน�า้ทีค้่างช�าระ
ทั้งหมด ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่งดจ่ายน�้า 

11
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ค่ำธรรมเนียมขอบรรจบมำตรวัดน�้ำ

หมำยเหตุ : รำคำนี้ ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และ ค่ำท่ออุปกรณ์เพิม่เติม 

ในกรณีทีจ่�ำเป็น ซ่ึงต้องคดิค่ำใช้จ่ำยเพิม่ตำมควำมเป็นจริง

ขนำดมำตร 
(นิ้ว)

ค่ำธรรมเนียมบรรจบมำตร 
(บำท)

1/2 300

3/4 600

1 850

1 1/2 1,200

2 2,900

2 1/2 3,400

3 4,100

4 5,500

6 7,700

8 9,500

แล้ว กปภ. สาขา จะท�าการตดิตัง้มาตรวดัน�า้ให้ใช้ตาม
เดิม ทัง้นีผู้ใ้ช้น�า้จะต้องช�าระค่าธรรมเนยีมถอด ฝาก 
และบรรจบมาตรวดัน�า้ ตามอตัราที ่กปภ. ก�าหนด แต่
ถ้าพ้นก�าหนด 6 เดอืน นบัแต่วนัทีง่ดจ่ายน�า้ ผูใ้ช้น�า้จะ
ต้องยืน่ค�าขอใช้น�า้ และช�าระค่าใช้จ่ายในการตดิตัง้
ประปาเช่นเดียวกบัผู้ขอใชน้�้ารายใหม่ หากยังมหีนี้
ค่าน�า้ค้างช�าระ กจ็ะต้องจ่ายหน้ีดงักล่าวทัง้หมดก่อน
     ค่ำธรรมเนียมถอด ฝำก และบรรจบมำตรวัดน�ำ้  
        กรณผู้ีใช้น�ำ้ถกูงดจ่ำยน�ำ้ประปำ
   กรณผีูใ้ช้น�า้ถกูงดจ่ายน�า้ประปา (ตดัมาตร) 
แล้วมคีวามประสงค์จะเปิดใช้น�า้ประปาต่อไปอกี ให้ยืน่
ค�าร้องขอและช�าระค่าธรรมเนยีมดังนี้

12

ค่ำธรรมเนยีมถอด ฝำก  
และบรรจบมำตรวดัน�ำ้ (บำท)
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     กำรฝำกมำตรวัดน�้ำ
   หากผู้ใช้น�้าคาดว่าจะไม่ได้ใช้น�้าประปา
เป็นระยะเวลานานติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป 
ควรยื่นค�าร้องขอฝากมาตรวัดน�้าไว้กับ กปภ. สาขา 
พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้
   13.1 บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ� าตั วข ้ าราชการ  หรื อบัตรประจ� าตั ว 
เจ้าพนักงานของรัฐ ที่มีเลขประจ�าตัวประชาชน
   13.2 ใบเสร็จค่าน�้าประปาเดือนสุดท้าย

   การฝากมาตรวัดน�้าไว้กับ กปภ. สาขา  
จะอ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ ใช ้น�้า คือไม่ต ้อง 
เสียเวลาไปช�าระค่าน�้าประปาที่ กปภ. สาขา  
ทุกเดือนและเสียค่าใช้จ ่ายไม่แตกต่างมากนัก 
กับกรณีไม่ฝากมาตรวัดน�้า เช่น ผู้ใช้น�้าประเภทท่ี
อยู่อาศัย ต้องช�าระค่าบริการทั่วไป เดือนละ 30 
บาท รวมเป็นเงนิทีต้่องจ่าย 360 
บาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่า
เพิม่) ในขณะที่การ
ฝากมาตรวัดน�้า  
จะเสียค่าใช้จ่าย 
ป ีละ 300-400 
บาท นอกจากนี้ ยังช่วย
ลดป ัญหาการดูแลมาตร 
อีกด้วย
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อัตรำค่ำธรรมเนียมฝำกมำตรวัดน�้ำ
   การฝากมาตรวัดน�้า สามารถกระท�า
ต่อเน่ืองได้ไม่เกนิ 2 ครัง้ ครัง้ละไม่เกนิ 1 ปี หากเกนิ
ก�าหนดจะถูกระงับสิทธิการใช้น�้า และเมื่อครบ 1 ปี 
ต้องยืน่ค�าร้องขอฝากมาตรวดัน�า้ต่อไป ภายใน 30 วนั 
นับแต่วันครบก�าหนด ทั้งนี้ผู้ใช้น�้าจะต้องช�าระเงิน
ค่าน�้า ในส่วนที่ใช้ไปก่อนการฝากมาตรวัดน�้า และ
หากต้องการเปิดใช้น�้าอีก ก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ในการบรรจบมาตรอีกครั้งด้วย

ค่ำธรรมเนียมฝำกมำตรวัดน�้ำ

หมำยเหตุ : รำคำนี้ ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และ ค่ำท่ออปุกรณ์เพิม่เตมิ  
ในกรณีท่ีจ�ำเป็น ซ่ึงต้องคิดค่ำใช้จ่ำยเพิม่ตำมควำมเป็นจริง

ขนำดมำตร (นิ้ว)

ค่ำธรรมเนียมถอดและฝำก
มำตรวัดน�้ำ ในปีแรก

ค่ำธรรมเนียมถอดและฝำก
มำตรวัดน�้ำ ในปีที่สอง

ค่ำธรรมเนียม
บรรจบมำตร

1/2 400 300 100

3/4 500 400 100

1 700 550 150

1 1/2 1,000 800 200

2 2,500 2,100 400

2 1/2 3,000 2,600 400

3 3,500 2,900 600

4 4,500 3,500 1,000

6 6,500 5,300 1,200

8 8,000 6,500 1,500
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     กำรแจ้งเหตุขัดข้องในกำรใช้น�้ำประปำ
   ในกรณีที่ผู ้ใช้น�้าไม่ได้รับความสะดวก
ในด้านบริการ หรอืมคีวามประสงค์จะแสดงความคิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เกีย่วกบัการให้บรกิารของ กปภ. 
สามารถด�าเนินการได้ดังนี้
   14.1 สอบถามรายละเอียดหรือแจ ้ ง 
เรื่องราวต่างๆ ได้โดยตรงกับพนักงานประปา  
ผู้จัดการ กปภ.สาขา หรือ ผู้อ�านวยการ กปภ.เขต 
ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่นั้น ๆ ได้ทันที หรืออาจ
ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือติดต่อที่ กปภ. สาขา  
   14.2 ส่งจดหมายแสดงข้อคิดเห็น หรือ 
ข้อเสนอแนะมาได้ที่ส�านักงาน กปภ.ทุกสาขา
   14.3 ผูใ้ช้น�า้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ของ กปภ. การจัดซื้อ
จดัจ้าง และร้องเรยีนเรือ่งราวต่าง ๆ  ได้โดยผ่านทาง 
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ของ กปภ. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ท่ี http://www.pwa.co.th หรือ E-Mail :  
pr@pwa.co.th
   14.4 ในกรณพีบเห็นท่อแตกรัว่ กรณุาแจ้งให้ 
กปภ. สาขาทีใ่ห้บรกิารทราบ เพ่ือด�าเนินการแก้ไขทนัที 
หรอืแจ้ง PWA Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 1662
   14.5 การติดต่อ PWA Contact Center 
1662 เพ่ือแจ้งท่อแตกท่อร่ัวในส่วนภมูภิาค ผูร้บัแจ้ง
อาจไม่ใช่พนักงานประปาในพื้นที่ที่มีท่อแตกรั่ว จึงขอให้
ผูแ้จ้งระบุพืน้ทีท่ีใ่ช้บรกิาร หรอืพืน้ท่ีท่ีพบท่อแตกรัว่ว่าอยู่
ในเขตบริการของ กปภ. สาขาใด เพื่อพนักงานจะได้แจ้ง 
ประสานงานให้ กปภ.สาขาผู้รับผดิชอบแก้ไขโดยด่วนต่อไป
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     กำรตรวจสอบมำตรวัดน�้ำ
   หากผู้ใช้น�า้สงสยัว่ามาตรวดัน�า้คลาดเคลือ่น 
สามารถยืน่ค�าร้องไปที ่ กปภ. สาขา ในพืน้ทีท่ีท่่าน 
ใช้บริการ เพื่อขอให้ตรวจสอบมาตรวัดน�้าที่ใช้อยู่  
ซึ่งหากตรวจพบว่ามาตรมีการคลาดเคลื่อน กปภ. 
สาขา จะด�าเนินการซ่อมหรอืเปลีย่นให้ใหม่ โดยไม่
เสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่หากปรากฏว่า มาตรวดัน�า้อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี ผู้ใช้น�้าจะต้อง
เ สี ย ค ่ า ธ ร รม เนี ย ม ในก า ร 
ตรวจสอบมาตร ดงันี้

การตรวจสอบมาตรวัด

หมำยเหตุ : รำคำข้ำงต้นไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม

ขนำดมำตร 
(นิ้ว)

ค่ำธรรมเนยีมตรวจสอบมำตรวดัน�ำ้ 
(บำท)

1/2 250

3/4 250

1 500

1 1/2 800

2 1,600

2 1/2 1,600

3 2,400

4 4,000

6 5,400

8 7,000
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     กำรขอเปลี่ยนขนำดมำตรวัดน�้ำ
   ผู้ขอใช้น�้าต้องน�าหลักฐานมาแสดงดังนี้
   16.1 บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ�าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีเลขประจ�าตัวประชาชน (พร้อมส�าเนา)
   16.2 ใบเสร็จค่าน�้าประปาเดือนสุดท้าย 
หรือส�าเนา (ถ้ามี)
   16.3 ใบเสร็จค่าประกันการใช้น�้า (ถ้ามี)
   ในการลดหรอืเพิม่ขนาดมาตรวดัน�า้ ตามที่
ผูข้อใช้น�า้ร้องขอ ผู้ใช้น�า้ต้องช�าระเงนิค่าธรรมเนยีม
ต่าง ๆ  เช่นเดยีวกับการขอใช้น�า้ประปาในครัง้แรก โดย 
กปภ. จะคนืเงนิค่าประกนัการใช้น�า้ ทีเ่รยีกเกบ็ไว้เดมิ 
และออกใบเสรจ็ค่าประกนัการใช้น�า้ใหม่ให้แก่ผูใ้ช้น�า้ 
ตามขนาดมาตรวดัน�า้ทีข่อปรับเปลีย่น
   ทัง้น้ี กปภ. มสีทิธเิปล่ียนแปลงขนาดมาตร
วดัน�า้ ในกรณมีาตรวดัน�า้ท่ีติดต้ังไว้มขีนาดไม่เหมาะ
สมกับปริมาณการใช้น�้าเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า 2 เดอืน ซึง่ท�าให้ไม่สามารถวดัหน่วยน�า้
ที่ใช้จริงได้ถูกต้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
     กำรย้ำยสถำนที่ใช้น�้ำ
   หากผูใ้ช้น�า้ประสงค์จะย้ายสถานทีใ่ช้น�า้ หรอื
เปลี่ยนจุดประสานท่อจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
ภายในพ้ืนทีใ่ห้บริการของ กปภ. สาขาแห่งเดยีวกนั โดย
ไม่เปลีย่นขนาดของมาตรวดัน�า้ จะต้องยืน่ค�าร้องขอ
ย้ายสถานทีใ่ช้น�า้ กบั กปภ. สาขา พร้อมหลกัฐานดงันี้
   17.1 บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือ บัตร
ประจ� าตั วข ้ าราชการ  หรือบัตรประจ� าตั ว 
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เจ้าหน้าทีข่องรัฐ (พร้อมส�าเนา)
   17.2 ส� า เนาทะ เบี ยนบ ้ านที่ จะย ้ าย 
สถานที่ใช้น�้า      
   17.3 ใบเสร็จค่าน�้าประปาเดือนสุดท้าย 
หรือส�าเนา (ถ้ามี)
   17.4 ใบเสร็จค่าประกันการใช้น�้า (ถ้ามี)
   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่นเดียวกับการ 
ขอติดต้ังใหม่ แต่จะได้รับการยกเว้นในส่วนของ 
ค่ามาตรวัดน�้าและค่าประกันการใช้น�้า
     กำรโอนสิทธิกำรใช้น�้ำประปำ
   การโอนสทิธกิารใช้น�า้ประปา อาจมไีด้ใน
หลายกรณ ีเช่น มกีารซือ้ขายบ้านทีต่ดิตัง้ประปาไว้แล้ว
หรอืผูข้อใช้น�า้ประปาเดมิ ย้ายทีอ่ยูห่รอืถงึแก่กรรม ซึง่
ผูใ้ช้น�า้ต้องแจ้งให้ กปภ. สาขาทราบ และให้ผูร้บัโอน 
มาลงนามในสญัญาใช้น�า้กบั กปภ. การโอนสทิธกิารใช้
น�า้ประปา ต้องน�าหลกัฐานดงัต่อไปน้ีมาแสดง
   18.1 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวของผู้โอนและ
ผู้รับโอน
   18.2 ส�าเนาทะเบยีนบ้านทีต่ดิตัง้ประปาของ
ผูร้บัโอน ทีผู่รั้บโอนมีชือ่ในส�าเนาทะเบยีนบ้านหรอื
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
   18.3 ส�าเนาใบมรณบตัรของผูใ้ช้น�า้ประปา
เดิม (ในกรณทีีผู่ข้อใช้น�า้ประปาเดิมถงึแก่กรรม)
   18.4 ส�าเนาสญัญาซือ้ขาย (ในกรณทีีม่กีาร
ซ้ือขายบ้าน)
   18.5 ใบเสร็จค่าน�า้ประปาครัง้สดุท้ายของ 
ผูโ้อน หรอืส�าเนา (ถ้าม)ี
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     กำรขอยกเลิกกำรใช้น�้ำประปำและขอเงิน
       ประกันคืน
   หลกัฐานทีจ่ะต้องน�ามาแสดงเพ่ือขอรับเงิน
ค่าประกันการใช้น�้าประปาคืน มีดังนี้
   19.1 ส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชน หรอื
บัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�าตัวเจ้า
หน้าที่ของรัฐของผู้ใช้น�้า
   19.2 ใบเสร็จค่าประกนัการใช้น�า้ แต่ถ้าไม่มี 
ผู ้ ขอยกเลิ กก า ร ใช ้ น�้ า ป ร ะ ป า แ ล ะ ข อ เ งิ น
ประกันคืนจะต้องไปแจ้งความ ณ สถานีต�ารวจ 
เพื่อใช ้ เป ็นหลักฐานน�ามาแสดงแทนใบเสร็จ
ค่าประกันการใช้น�้า
   19.3 ใบเสร็จค่าน�้าประปาเดือนสุดท้าย
หรือส�าเนา (ถ้ามี)
   ผู้ใช้น�้า อาจท�าหนังสือมอบอ�านาจให้ผู้อื่น
ไปท�าการแทนได้ โดยต้องมีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 
คน และปิดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ผู้รับมอบ
อ�านาจจะต้องน�าหลักฐานตามข้อ 19.1 - 19.3 และ
หลกัฐานของผู้รับมอบอ�านาจไปแสดงด้วย เมือ่ท่าน
น�าหลกัฐานดงักล่าวไปแสดงต่อ กปภ. สาขา ในพ้ืนที่
ทีท่่านใช้บรกิาร และเขยีนค�าร้องขอเลกิใช้น�า้ประปา 
กปภ. สาขา จะตรวจสอบว่าท่านมีหน้ีค่าน�้าค้าง
ช�าระหรือไม่ หากไม่มี กปภ. จะคืนเงินประกัน 
การใช้น�า้คนืเตม็ตามจ�านวน แต่หากมีค่าน�า้ประปา
ค้างช�าระ กปภ. สาขา จะหักจากเงินประกัน 
การใช้น�้า และคืนเงินในส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้แก ่
ผู้ใช้น�้า
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     ข้อควรระวังในกำรใช้น�้ำประปำ
   20.1 การละเมิดการใช้น�้าประปา เช่น 
การต่อท่อประปาตรงโดยไม่ผ่านมาตรวัดน�้า / 
การลักใช้น�้า ตลอดจนการกระท�าใด ๆ ที่ท�าให้
มาตรวัดน�้า วัดค่าผิดไปจากการใช้น�้าประปาจริง ๆ 
เป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย เท่ากบัเป็นการลกัทรพัย์ 
และท�าให้เสียทรัพย์ของ กปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรฐั ผู้ละเมดิจะถูกด�าเนนิคดีฟ้องร้องทัง้ทางแพ่ง 
และทางอาญา
   20.2 กรณมีาตรวดัน�า้ช�ารดุหรอืต้องการย้าย
มาตรวัดน�้า ผู้ใช้น�้าต้องแจ้งให้ กปภ. สาขาทราบ
โดยเร็วทีสุ่ด เพือ่ กปภ. สาขา จะได้เข้าไปท�าการ 
ซ่อมแซมแก้ไขต่อไป
   20.3 หากพบข้อช�ารุด / บกพร่อง เช่น 
การแตกรัว่ของเส้นท่อภายนอกมาตรวดัน�า้ โปรดแจ้ง
ให้ กปภ. สาขาทราบ เพือ่ทีจ่ะได้ท�าการแก้ไขต่อไป
   20.4 ผู้ใช้น�้าไม่ควรติดต้ังปั๊มน�้าโดยตรง
จากเส้นท่อ ควรปล่อยให้น�้าประปาลงบ่อพักน�้า
เสยีก่อน แล้วจงึสบูน�า้ขึน้จากบ่อพกัไปใช้ การติดต้ัง
ป๊ัมน�า้ โดยตรงจากเส้นท่อ อาจท�าให้ท่อและมาตรวัดน�า้
ช�ารุดได้ง่าย รวมทั้งเป็นการท�าให้ผู้ใช้น�้ารายอื่น
เดือดร้อนด้วย การมถีงัหรอืบ่อพกัน�า้ส�ารองในบ้าน 
ประมาณ 500 - 1,000 ลติร จะท�าให้เกิดความมัน่ใจ
ว่าท่านมีน�้าประปาใช้ตลอดเวลา ถึงแม้จะมีท่อ
ประปาแตกอยู่นอกบ้านก็ตาม
   20.5 ผูใ้ช้น�า้จะต้องไม่กระท�าการซ่อมแซม 
แก้ไข ดัดแปลง หรือกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด
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กับมาตรวัดน�้า ประตูน�้า (วาล์ว) หรือท่ออุปกรณ์
นอกมาตรวัดน�้าเป็นอันขาด
   20.6 กรณีที่ลวดหรือวัตถุใด ๆ ที่ กปภ. 
ได้ท�าการตีตราผนึกไว้ที่ตัวมาตร หรือประตูน�้า 
เกดิช�ารุดเสียหายหรอืสูญหายไป รวมทัง้ตวัมาตรวัดน�า้ 
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ของผู้ใดก็ตาม ผู้ใช้น�้า จะต้องแจ้งให้ กปภ. สาขา 
ทราบโดยเร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกิน 3 วัน
   20.7 ผู ้ ใช ้น�้ าจะต ้องช� าระเ งินค ่ าน�้ า 
ค่าบรกิารอืน่ ๆ  และค่าเสยีหาย ที ่กปภ. สาขาในพืน้ที่
หรือช่องทางการช�าระเงิน (ตามข้อ 10) หากพ้น
ก�าหนด ผู้ใช้น�้ายังไม่ไปช�าระ กปภ. จะงดจ่ายน�้า 
ด้วยวิธีการที่ กปภ. ก�าหนด
   20.8 การช�าระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนยีม
ใด ๆ ผู ้ใช ้น�้าจะต้องขอรับใบเสร็จรับเงินจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
   20.9 เมื่อมีกลุ่มบุคคลใดมาติดต่อรับจ้าง
ดดัแปลง หรอืแก้ไขมาตรวดัน�า้ หรอือปุกรณ์ประกอบ 
โปรดแจ้งให้ กปภ. สาขา ในพืน้ทีข่องผูใ้ช้น�า้ทราบทนัที 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการช่วยกันรักษาผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สนิของทางราชการ ส�าหรบักลุม่บคุคลทีอ้่างตน
เป็นพนกังาน กปภ. มาตดิต่อกบัผูใ้ช้น�า้ครัง้ใดกต็าม ขอ
ให้ผูใ้ช้น�า้ตรวจสอบหนงัสอืแนะน�าตวั ของพนกังานใน
การเข้ามาตรวจสอบมาตรวดัน�า้ เช่น บตัรประจ�าตวั
พนกังาน กปภ. โดยการจดเลขทีบ่ตัร ชือ่-สกลุไว้ ก่อน
ทีจ่ะให้พนกังานเข้าท�าการตรวจสอบมาตรวดัน�า้ ทัง้นี้
เพ่ือป้องกนัการกล่าวอ้างเป็นพนกังาน กปภ.
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   ค�านิยามที่ควรรู้ในระบบประปา
   1.  มำตรวัดน�้ำ หมายถงึ เครือ่งมอื หรอื
อปุกรณ์ที ่ กปภ. สาขา ได้ติดต้ังให้กบัผูใ้ช้น�า้เพ่ือวดั
ปรมิาณน�า้
   2. เครือ่งกัน้น�ำ้ หมายถงึ ประตูน�า้ทีติ่ดต้ัง
อยู่หน้าหรือหลังมาตรวัดน�้า ซึ่งมีไว้ส�าหรับปิด และ
เปิดน�้า
   3. จดุท่ีตดิตัง้มำตรวดัน�ำ้ หมายถงึ สถานที่
ทีถ่กูก�าหนดเป็นทีต่ัง้มาตรวดัน�า้ และเครือ่งก้ันน�า้ เพ่ือ
ให้มกีารอ่านมาตรวัดน�า้ได้อย่างสะดวก
   4. ท่อและอุปกรณ์ภำยใน หมายถึง ท่อ 
และอุปกรณ์ที่ต่อจากหลังมาตรวัดน�้า เข้าสู่ภายใน
บริเวณสถานที่ใช้น�้า หรืออาคารของผู้ใช้น�้า
   5. ท่อและอุปกรณ์
ภำยนอก หมายถึง ท่อและ
อุปกรณ์ทีต่่อจากมาตรวดั
น�้าออกไปบรรจบกับท่อ
จ่ายน�า้
   6. ค ่ำบริกำร
ทัว่ไป หมายถงึ ค่าบรกิาร
ในการบ�ารุงรกัษา ซ่อมหรอื
เปลี่ยนมาตรวัดน�้า อุปกรณ์
และท่อภายนอก

 

21 เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับระบบน�้ำประปำ
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   เมื่อพูดถึงการผลิตน�้าประปา หลายคน
อาจมีความเข้าใจว่า น�้าประปาคือน�้าที่สูบขึ้นมา
จากแหล่งน�้าธรรมชาติที่มีอยู่โดยทั่วไป และไม่ต้อง
ซื้อหา เมื่อสูบน�้าขึ้นมาแล้ว จ่ายผ่านไปตามเส้นท่อ 
เพื่อให้ประชาชนอย่างพวกเราได้ใช้กัน แต่ใน
ความเป็นจรงิแล้ว กว่าทีเ่ราทกุคนจะได้มนี�า้ประปา
ที่ใสสะอาดปลอดภัย ไว้ส�าหรับอุปโภคบริโภค
ในชี วิ ตประจ� าวั น น้ัน  น�้ าประปาต ้ องผ ่ าน
กระบวนการผลิตหลายขั้นตอน ได้แก่ การจัดหา
แหล่งน�า้ดบิทีมี่คณุภาพ และปริมาณเพยีงพอทีจ่ะใช้
ในการผลิตน�้าประปา การตรวจสอบคุณภาพ
ของน�า้ดิบ การปรบัปรงุคณุภาพของน�า้ดบิ การก�าจดั
สิง่ทีป่นเป้ือนมากบัน�า้ การท�าให้ตกตะกอน การกรอง
จนใสสะอาด การฆ่าเชือ้โรคและตรวจสอบคณุภาพน�า้ 
ก่อนสบูจ่ายไปให้กบัประชาชน การปรบัปรงุพฒันา
แหล่งน�า้ดบิหรอืการก่อสร้างปรบัปรงุขยายระบบผลติ
และวางท่อส่งน�้าเพิ่ม เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการ
จ�าเป็นต้องใช้เงนิลงทนุจ�านวนมหาศาล ทัง้นี ้เพือ่ให้มี
น�้าประปาบริการอย่างสม�่าเสมอ และเพื่อให้ผู้ไม่มี
โอกาสใช้น�า้ประปา ได้มโีอกาสใช้น�า้ประปาจากการ
ลงทุนวางท่อขยายเขตจ่ายน�้า

  กปภ. ใช้คลอรีนในการฆ่าเชือ้โรคในน�า้ประปา เพื่อ
ให้น�้าประปามีคุณภาพได้มาตรฐานน�้าด่ืม และมี
ความปลอดภยัต่อประชาชน  น�า้ประปาในบางพืน้ท่ีอาจ

?

?

น�้าประปาได้มาฟรีหรือไม่?

น�า้ประปามีกล่ินคลอรีนอนัตรายหรอืไม่?
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มกีลิน่คลอรีนสูง โดยเฉพาะพืน้ทีใ่กล้แหล่งผลติจ่าย
น�้า แต่ขอให้มั่นใจว่าปริมาณคลอรีนที่ผสมอยู่ในน�้า
ประปาน้ัน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่องค์การ
อนามัยโลกก�าหนด กลิ่นคลอรีนในน�้าประปาแสดง
ถึงความปลอดภัยว่าน�้าประปาที่ส่งมาถึงบ้านท่าน
สะอาดปราศจากเชือ้โรคแน่นอน จงึไม่เป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพหรือท�าให้เจ็บป่วยเมื่อดื่มน�้าประปาอีก
ด้วย ถ้าท่านไม่คุ้นเคยกบักลิน่คลอรนีทีเ่ติมลงในน�า้
ประปา สามารถแก้ไขได้ง่ายนิดเดยีว เพยีงแค่น�าน�า้
ประปาใส่ภาชนะ เปิดฝาตั้งทิ้งไว้สักครู่  (30 นาที) 
กลิ่นคลอรีนจะระเหยหมดไป ทั้งนี้ภาชนะที่รองรับ
น�้าประปาต้องมีความสะอาดด้วย จึงจะท�าให้น�้า
ประปาที่เก็บไว้มีความสะอาดด้วย 

   น�า้ประปาของ กปภ. ทีผ่ลติจากโรงกรองน�า้
ทุกแห่ง มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถดื่มได้ 
โดยปราศจากอันตราย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ยิ่งขึ้น กปภ. จึงร่วมกับกรมอนามัยจัดท�าโครงการ
น�้าประปาดื่มได้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ กปภ.
ควบคุมการผลิตน�้าประปาให ้มีความสะอาด 
ปลอดภยั ตามเกณฑ์คณุภาพขององค์การอนามยัโลก 
(WHO) และเสรมิสร้างให้ประชาชนเกดิความมัน่ใจ
ในการบริโภคน�้าประปายิ่งขึ้น โดยมีการประกาศ
รับรองว่าน�้าประปาดื่มได้จากกรมอนามัย วิธีนี้
ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนัจากการซือ้
น�้าดื่มบรรจุขวด และยังเป็นการลดปริมาณขยะ

? โครงการน�้าประปาดื่มได้...เป็นอย่างไร?



34 ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภำพและบริกำรที่เป็นเลิศ

น�้ำดิบมีเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด

จากขวดพลาสตกิ ตลอดจนเป็นการพฒันาคุณภาพชวีติ 
ของประชาชนในส่วนภูมิภาคอีกด้วย 
   ในการด�าเนินโครงการ กรมอนามยัจะเป็น
ผู้ตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน�้าประปาของ กปภ.
อย่างละเอียด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด
จะเก็บตัวอย ่างน�้ าประปาในบริ เวณต ้นทาง
ที่โรงกรองน�้า และปลายทางของระบบจ่ายน�้า หรือ 
บริเวณสถานที่สาธารณะ เช่น ตลาดสด โรงเรียน 
สถานที่ราชการ เพื่อน�ามาวิเคราะห์คุณภาพ 
 
 
 
 
 
ทางกายภาพ เคมี และแบคทีเรียแห่งละ 2 คร้ัง 
ใช้ระยะเวลาห่างกนัประมาณ 1-2 เดอืน หากคณุภาพ
น�้าผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ทั้ง 2 ครั้ง ก็จะประกาศ
รับรองให้เป็นพ้ืนท่ีน�้าประปาด่ืมได้ ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นพืน้ทีท่ีไ่ด้มกีารปรบัปรงุระบบท่อส่ง - จ่ายน�า้
แล้ว หลังจากประกาศรบัรองพืน้ท่ีน�า้ประปาด่ืมได้แล้ว 
จะยงัคงมีการตดิตามเฝ้าระวงัคณุภาพให้อยูใ่นเกณฑ์
คุณภาพน�้าบริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
น�้าประปาในบ้านของผู ้ใช ้น�้า อยู ่ ในเขตพื้นที่
น�า้ประปาดืม่ได้ และมีคณุภาพมาตรฐานตลอดเวลา 
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้น�้าต้องหมั่นตรวจสอบระบบท่อ 
อุปกรณ์ และบ่อพักน�้าในบ้านอย่างสม�่าเสมอด้วย 
ว่าอยู่ในสภาพดีตลอดเวลาเช่นกัน
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   อาจเกิดจากสภาพพื้นที่จ่ายน�้าที่เป็นเนิน
สูงต�่าไม่เท่ากันและมีการใช้น�้าประปาพร้อมกัน
ในช่วงเช้า - เย็น จึงท�าให้แรงดันน�้าประปาลดลง 
และไหลอ่อน หากผู้ใช้น�า้ประสบปัญหาน�า้ไหลอ่อน
ผิดปกติ โปรดแจ้ง กปภ. สาขา ในพื้นที่ที่ท่าน
ใช้บริการทราบ
   1. ตรวจดูประตูน�้าทั้งด ้านหน้า และ
ด้านหลงัมาตรวัดน�้าว่าเปิดอยู่หรือไม่
   2. สอบถามเพือ่นบ้านข้างเคยีงว่าน�า้ประปา
ไหลหรือไม่
   3. สอบถามไปยัง กปภ. สาขา ในพื้นที่
   4. ทุกบ้านควรมีถังเก็บน�้าส�ารองขนาด
จไุม่น้อยกว่า 500 - 1,000 ลติร ไว้ใช้กรณมีเีหตฉุกุเฉนิ 

    
   1. ค่าน�า้สูงผดิปกติอาจเกดิจากการรัว่ไหล
ภายในบ้าน ได้แก่ ท่อแตก - รัว่ อปุกรณ์สขุภณัฑ์ร่ัวไหล
ท�าให ้มาตรวัดน�้ า เดินอยู ่ตลอดเวลา จึงควร
หมัน่ตรวจสอบด้วยการปิดก๊อกน�า้ทกุตัวแล้วสงัเกต
ดูการท�างานของมาตรวัดน�้า หากมาตรยังเดินอยู่
แสดงว่ามีท่อรั่วภายใน ก็ให้รีบติดต่อช่างมาท�าการ
ซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว
   2. กรณผีูใ้ช้น�า้ไม่ได้พักอาศัยอยูเ่ป็นประจ�า 
ควรท�าการปิดประตูน�้าหลังมาตรวัดน�้าไว้เสมอ 
หากมีท่อร่ัวภายในบ้านก็จะไม่ต ้องสูญเสียน�้า
ที่จะท�าให้ต้องรับภาระจ่ายค่าน�้าสูงขึ้น

?

?

สาเหตุที่ท�าให้น�้าประปาไหลอ่อน

ท�าไมค่าน�้าประปาสูงผิดปกติ?
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   1. หมั่นตรวจสอบท่อประปาและก๊อกน�้า
ภายในบ้าน หากผุกร่อนเป็นสนิมควรเปลี่ยนใหม่
   2. ไม่ควรติดตั้งเครื่องปั๊มสูบน�้าโดยตรง
จากเส้นท่อ เพราะหากมีท่อแตก - รั่ว เครื่องดูดน�้า 
จะดูดเอาสิ่งสกปรก เข้าไปในเส้นท่อด้วย
   3. เมือ่ใช้เครือ่งกรองน�า้ ควรท�าความสะอาด
เครื่องกรองตามที่ระบุไว้ เพราะเครื่องกรองน�้า
อาจเป็นแหล่งสะสมเชือ้โรคได้ หากไม่ล้างท�าความสะอาด
ตามข้อแนะน�าของผู้ผลิต
   4. ควรท�าความสะอาดถัง หรือบ่อพักน�้า
สม�่าเสมอเพราะอาจมีส่ิงสกปรกเข้าไปปะปนอยู่
ในถังเก็บน�้าก็ได้

   
   1. ขอให้ผู ้ใช้น�้าเดิม ที่รับโอนมาไปท�า
สัญญาการใช้น�้าใหม่กับการประปาส่วนภูมิภาค 
พร้อมเอกสารที่ต้องน�าไปมีดังนี้
    - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
    - ส�าเนาทะเบยีนบ้านทีข่อติดต้ังประปา 
และมีชื่อผู้ใช้น�้า อยู่ในทะเบียนบ้านนั้นด้วย
    - ใบเสร็จรับเงนิค่าน�า้งวดสดุท้าย (ถ้ามี)
    - เงนิค่าประกันการใช้น�า้เกบ็ตามขนาด
ของมาตรวัดน�้า
   หากท่านบอกเลกิการใช้น�า้ กปภ. จะคนืเงนิ
ประกันการใช้น�า้ให้เตม็จ�านวน ถ้าท่านไม่มหีนีค่้าน�า้ค้างช�าระ

?

?

เราจะรกัษาคณุภาพน�า้ให้ดืม่ได้อย่างไร?

ผู ้ ใช ้น�้าท่ีรับโอนมาจากการรับโอน 
กิจการประปา ต้องปฏบัิตดิงันี้
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   2. ค่าบริการทัว่ไป จะเกบ็ตามขนาดมาตร
วัดน�้าทุกเดือน เพื่อ กปภ. จะน�าไปใช้บ�ารุงรักษา
เส้นท่อเมนประปา และเปลี่ยนแปลงมาตรวัดน�้า
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (ยกเว้นเส้นท่อภายใน
บ้านของท่าน)

   1. การประปาส่วนภมูภิาคจะส่งพนกังานมา
อ่าน และจดเลขมาตรวดัน�า้เป็นประจ�าทกุเดือน พร้อม
ส่งใบแจ้งค่าน�้าประปา
   2. กรณีพบท่อแตกหรือท่อร่ัวก่อนเข้า
มาตรวัดน�้า โปรดแจ้งการประปาส่วนภมูภิาคซ่อม
ด่วน เพื่อผลในการไหลของน�้าในบ้านของท่านเอง
   3. ถ ้ามีป ัญหาหรือข ้อสงสัยเกี่ยวกับ
มาตรวดัน�า้ โปรดแจ้งให้การประปาส่วนภมิูภาคเป็น
ผู้ตรวจสอบและแก้ไข ไม่ควรแก้ไขเอง
   4. การคิดราคาค่าน�้า คิดตามอัตราของ
การประปาส่วนภูมิภาค
   5. การคิดราคาค่าบริการทั่วไป คิดตาม
ขนาดของมาตรวัดน�้า (บาท/เครื่อง/เดือน)

? ข้อควรจ�าเกีย่วกับการใช้บรกิารของ กปภ.
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   กปภ. ให้บริการในเขตชุมชนเมืองของ 
74 จงัหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และ สมุทรปราการ) ส�าหรับเขตชุมชน
ขนาดเลก็ และชมุชนเมอืงบางแห่ง อยูใ่นความรบัผดิชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น เทศบาล อบต. 
หมู่บ้าน ฯลฯ

พื้นที่ให้บริการของ กปภ. 74 จังหวัดทั่วประเทศ22
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กปภ.สำขำ โทรศัพท์ โทรสำร

กปภ. เขต 1 ชลบุรี 0-3827-5818-9 0-3827-8180

ชลบุรี 0-3827-5865-6 
0-3827-0169

0-3827-4916

ศรีราชา 0-3831-1131 
0-3831-1825  
0-3831-3332

0-3832-8554

บ้านบึง 0-3844-3710 0-3844-4325

พนัสนิคม 0-3846-2973

พัทยา 0-3822-2461-5 0-3822-2090

แหลมฉบัง 0-3835-0447 0-3876-8408

ฉะเชิงเทรา 0-3851-1133 
0-3851-2106

0-3881-4428

บางคล้า 0-3854-1153 0-3854-1574

พนมสารคาม 0-3855-1151 
0-3855-2000

0-3855-1151

บางปะกง 0-3853-8339 0-3853-9014

ระยอง 0-3861-1116 
0-3861-5220-1

0-3801-2017

ปากน�้าประแสร์ 0-3866-1244 0-3866-1505

จันทบุรี 0-3932-2040 0-3935-0318 

ตราด 0-3952-6416 0-3951-1166

คลองใหญ่ 0-3958-1009 0-3958-2250

หมำยเลขโทรศัพท์
ของ กปภ.เขต และ กปภ.สำขำทั่วประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค (ส�านักงานใหญ่)
72  ซ.แจ้งวัฒนะ 1  ถ.แจ้งวัฒนะ  

แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210

23
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กปภ.สำขำ โทรศัพท์ โทรสำร

บ้านฉาง 0-3860-1292 0-3860-2008

ขลุง 0-3944-1660 
0-3944-1099

0-3944-1133

สระแก้ว 0-3724-2705 0-3724-1584

วัฒนานคร 0-3726-1405 0-3726-1405

อรัญประเทศ 0-3723-1133 0-3723-1596

ปราจีนบุรี 0-3748-2233-5 0-3748-2233

กบินทร์บุรี 0-3728-0525 0-3728-0525 
ต่อ 15

กปภ. เขต 2 สระบุรี 0-3635-1934 0-3635-1934

พระพุทธบาท 0-3626-9408-9 0-3626-9408-9

หนองแค 0-3639-0561-2 0-3639-0561-2

ลพบุรี 0-3641-1480 0-3641-2021

บ้านหมี่ 0-3647-1316 0-3647-2059

ชัยบาดาล 0-3646-1565 0-3646-2525

สิงห์บุรี 0-3651-1599 0-3651-1670

อ่างทอง 0-3561-1662 0-3562-5099

วิเศษชัยชาญ 0-3563-1188  
0-3563-1373

0-3563-1188

นครนายก 0-3731-1005 0-3731-1602

บ้านนา 0-3738-1838 0-3738-1838

มวกเหล็ก 0-3634-1966 0-3634-1966

บ้านหมอ 0-3630-0675-6 0-3630-0676

ปทุมธานี 0-2581-6656 0-2581-4541

รังสิต 0-2567-4997-8 0-2567-1574

คลองหลวง 0-2567-1576 0-2567-1577

ธัญบุรี 0-2577-2958 0-2577-2958
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กปภ.สำขำ โทรศัพท์ โทรสำร

พระนครศรีอยุธยา 0-3533-6625  
0-3533-6601

0-3633-6628

เสนา 0-3520-1541 0-3620-1561

ผักไห่ 0-3539-1020 0-3539-2125

ท่าเรือ 0-3534-1814 0-3534-2507

นครราชสีมา 0-4437-1444 0-4437-2368

ปากช่อง 0-4431-1496 0-4431-1004

ครบุรี 0-4444-8405 0-4444-8405

สีคิ้ว 0-4441-6939 0-4441-6938

ปักธงชัย 0-4444-2606 0-4445-2599

โชคชัย 0-4449-1497 0-4449-1497

พิมาย 0-4447-1399 0-4447-1399

ชุมพวง 0-4447-7393 0-4447-7393

โนนสูง 0-4437-9260 0-4437-9260

ด่านขุนทด 0-4438-9490 0-4438-9007

กปภ. เขต 3 ราชบุรี 0-3220-0783 0-3220-0783

บ้านโป่ง 0-3221-1407 0-3221-1280

สวนผึ้ง 0-3236-4397 0-3273-1828

ปากท่อ 0-3228-1296 0-3228-1231

ราชบุรี 0-3273-7185 0-3273-7186

สมุทรสงคราม 0-3471-1601 0-3471-1602

สมุทรสาคร 0-3441-1844 0-3442-6911

เพชรบุรี 0-3249-2300 0-3249-2302

อ้อมน้อย 0-2420-8008 0-2420-8009

นครปฐม 0-3424-2302 0-3424-2302

ประจวบคีรีขันธ์ 0-3261-1051 0-3260-3069
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กปภ.สำขำ โทรศัพท์ โทรสำร

กุยบุรี 0-3268-1524 0-3268-1453

ปราณบุรี 0-3262-2073 0-3262-3707

บางสะพาน 0-3269-1883 0-3269-1208

สามพราน 0-3432-2681 0-3432-5602

สุพรรณบุรี 0-3552-1617 0-3552-1617

ศรีประจันต์ 0-3554-8886 0-3558-1678

เดิมบางนางบวช 0-3557-8460 0-3557-8460

ด่านช้าง 0-3559-5340 0-3559-5340

อู่ทอง 0-3555-1905 0-3556-5059

กาญจนบุรี 0-3451-1520 0-3452-1205

เลาขวัญ 0-3457-6121 0-3457-6121

พนมทวน 0-3457-9248 0-3457-9006

ท่ามะกา 0-3454-1043 0-3464-0155

กปภ. เขต 4 
สุราษฎร์ธานี

0-7720-0821 0-7720-0405

สุราษฎร์ธานี 0-7727-2683 0-7727-3483

กาญจนดิษฐ์ 0-7737-9074 0-7737-9294

เกาะสมุย 0-7742-0138 0-7742-0222

บ้านนาสาร 0-7736-1112 0-7736-2095

บ้านตาขุน 0-7739-7325 0-7739-7325

ไชยา 0-7743-1591 0-7743-5394

ชุมพร 0-7751-1159 0-7751-่1159

หลังสวน 0-7754-1171 0-7754-1271

ท่าแซะ 0-7759-9610 0-7759-9610

ระนอง 0-7781-1192 0-7781-1192 
ต่อ 109

พังงา 0-7641-2156 0-7641-1156
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กปภ.สำขำ โทรศัพท์ โทรสำร

ตะกั่วป่า 0-7642-1115 0-7643-1328

ท้ายเหมือง 0-7657-1452 0-7657-1532

ภูเก็ต 0-7631-9173 0-7631-9176

กระบี่ 0-7561-1354 0-7561-2982

อ่าวลึก 0-7568-1156 0-7568-1875

ทุ่งสง 0-7541-1339 0-7541-1584

ชะอวด 0-7538-1001 0-7538-1001

ปากพนัง 0-7544-3112 0-7544-3113

จันดี 0-7544-5739 0-7544-5741

ขนอม 0-7552-8201 0-7552-8710

นครศรีธรรมราช 0-7537-8607 0-7537-8608

เกาะพะงัน 0-7737-7477 0-7737-7477

คลองท่อม 0-7569-9447 0-7569-9447

กปภ. เขต 5 สงขลา 0-7431-1245 0-7444-0440

สงขลา 0-7455-0693-5 0-7444-3861

หาดใหญ่ 0-7459-8093 0-7459-8102

สะเดา 0-7441-1057 0-7441-2167

นาทวี 0-7437-1175 0-7437-1175

ระโนด 0-7439-2232 0-7439-2232

พัทลุง 0-7461-3167 0-7461-4217

เขาชัยสน 0-7469-1165 0-7469-1165

ตรัง 0-7521-8216 0-7521-1326

ห้วยยอด 0-7527-1053 0-7527-1046

ย่านตาขาว 0-7528-1466 0-7528-2161

สตูล 0-7471-1022 0-7473-0772

ยะหา 0-7329-1125 0-7329-1125
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กปภ.สำขำ โทรศัพท์ โทรสำร

เบตง 0-7323-0451 0-7323-2298

สายบุรี 0-7341-1006 0-7341-1006

นราธิวาส 0-7353-2143 0-7353-2145

รือเสาะ 0-7357-1189 0-7357-1189

สุไหงโก-ลก 0-7361-1156 0-7361-5824

ละงู 0-7477-3098 0-7477-3098

กันตัง 0-7525-1077 0-7525-2254

พังลา 0-7454-1091 0-7454-2104

กปภ. เขต 6 ขอนแก่น 0-4323-7358 0-4323-6452

ขอนแก่น 0-4322-4022 0-4322-4161

บ้านไผ่ 0-4327-2202 0-4327-2203

ชุมแพ 0-4331-1211 0-4331-2673

น�้าพอง 0-4344-1177 0-4344-1447

ชนบท 0-4328-6209 0-4328-6209

กระนวน 0-4325-1397 0-4325-1397

 หนองเรือ 0-4329-4838 0-4329-4807

เมืองพล 0-4341-4207 0-4333-9181

กาฬสินธุ์ 0-4381-1611 0-4381-4868

กุฉินารายณ์ 0-4385-1323 0-4385-1323

สมเด็จ 0-4386-1133 0-4386-0362

มหาสารคาม 0-4371-1126 0-4371-1127

พยัคฆภูมิพิสัย 0-4379-1566 0-4379-1566

ชัยภูมิ 0-4481-1890 0-4481-1890

แก้งคร้อ 0-4488-2677 0-4488-2677 
ต่อ 17

จัตุรัส 0-4485-1300 0-4485-1745
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กปภ.สำขำ โทรศัพท์ โทรสำร

หนองบัวแดง 0-4487-2115 0-4487-2115

ภูเขียว 0-4486-1353 0-4486-1353 
ต่อ 13

บ�าเหน็จณรงค์ 0-4412-7105 0-4412-7104

ร้อยเอ็ด 0-4351-1513 0-4351-5601

โพนทอง 0-4357-1167 0-4357-1167

สุวรรณภูมิ 0-4358-1350 0-4358-1277

กปภ. เขต 7 อดุรธานี 0-4232-3003 0-4224-4260

อุดรธานี 0-4224-7974 0-4224-2274

กุมภวาปี 0-4233-1240 0-4233-1240

บ้านผือ 0-4228-1407 0-4228-2579

บ้านดุง 0-4227-1557 0-4227-1557

หนองบัวล�าภู 0-4231-1379 0-4231-2163

เลย 0-4281-1611 0-4281-1631

เชียงคาน 0-4282-1050 0-4282-1122

ด่านซ้าย 0-4289-1357 0-4289-1320

วังสะพุง 0-4284-1033 0-4284-1033

หนองคาย 0-4241-1145 0-4246-0917

บึงกาฬ 0-4249-1186 0-4249-2148

ศรีเชียงใหม่ 0-4245-1987 0-4245-1987

โพนพิสัย 0-4247-1029 0-4247-1029

สกลนคร 0-4271-1413 0-4273-0464

สว่างแดนดิน 0-4272-1993 0-4272-1993

พังโคน 0-4277-1350 0-4277-1350

นครพนม 0-4251-1409 0-4251-3140

ธาตุพนม 0-4254-1154 0-4254-0151
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กปภ.สำขำ โทรศัพท์ โทรสำร

บ้านแพง 0-4259-1563 0-4259-1563

ศรีสงคราม 0-4259-9240 0-4259-9240

กปภ. เขต 8 
อุบลราชธานี

0-4531-1432-4 0-4531-4704

อุบลราชธานี 0-4524-3910 0-4524-3650

พิบูลมังสาหาร 0-4544-1003 0-4544-1830

เดชอุดม 0-4536-1151 0-4536-2317

เขมราฐ 0-4549-1202 0-4549-1202

อ�านาจเจริญ 0-4545-1007  
0-4545-1077

0-4545-1077

ยโสธร 0-4571-1540-1 0-4571-1541

เลิงนกทา 0-4578-1353 0-4578-2493

มหาชนะชัย 0-4579-9101 0-4579-9613

บุรีรัมย์ 0-4461-1597 0-4461-1644

สตึก 0-4468-0070 0-4468-1757

ล�าปลายมาศ 0-4466-1158 0-4466-1499

นางรอง 0-4463-1135 0-4463-1135

ละหานทราย 0-4465-6019 0-4465-6019

สุรินทร์ 0-4451-1319 0-4451-4671

ศีขรภูมิ 0-4456-1287 0-4456-1287

รัตนบุรี 0-4459-9210 0-4459-9210

ศรีสะเกษ 0-4561-1475  
0-4561-4277

0-4561-1475  
0-4561-4277

กันทรลักษ์ 0-4566-1455 0-4566-1205

มุกดาหาร 0-4261-1131 0-4261-4185

สังขะ 0-4457-1968 0-4457-1968
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กปภ.สำขำ โทรศัพท์ โทรสำร

กปภ. เขต 9 เชยีงใหม่ 0-5303-8500 0-5303-8500  
ต่อ 1205

เชียงใหม่ 0-5323-3479 
0-5323-3477

0-5325-2272

ฮอด 0-5346-1066 0-5346-1066

สันก�าแพง 0-5333-1755 0-5339-0582

แม่ริม 0-5329-7253 
0-5329-7776 
0-5329-0004

0-5329-7253  
0-5329-7776 
0-5329-0004

แม่แตง 0-5347-1295 0-5347-1295

ฝาง 0-5345-1123 0-5345-2418

จอมทอง 0-5334-2093 0-5382-6981

แม่ฮ่องสอน 0-5369-5470 0-5362-0024

แม่สะเรียง 0-5368-1368 0-5368-1368

ล�าพูน 0-5351-1072 0-5356-0901

บ้านโฮ่ง 0-5398-0292 0-5398-0292

ล�าปาง 0-5421-7157 0-5432-2880

เกาะคา 0-5428-1388 0-5428-1388

เถิน 0-5429-1598 0-5432-6771

แพร่ 0-5451-1185 0-5452-2992

เด่นชัย 0-5461-3379 0-5461-3379

ร้องกวาง 0-5452-0565 0-5452-0565

น่าน 0-5471-0578 0-5477-4639

ท่าวังผา 0-5479-9010 0-5479-9010

พะเยา 0-5443-1090 0-5448-1990

จุน 0-5445-9226 0-5442-0427

เชียงราย 0-5371-1655 0-5371-3008

พาน 0-5372-1518 0-5372-2809
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กปภ.สำขำ โทรศัพท์ โทรสำร

เทิง 0-5379-5666 0-5379-5666

เวียงเชียงของ 0-5379-1438 0-5365-5208

แม่สาย 0-5373-1010 0-5373-2799

แม่ขะจาน 0-5427-9145 0-5427-9145

กปภ.เขต 10 
นครสวรรค์

0-5625-5814-5 0-5625-6063

นครสวรรค์ 0-5625-5456 0-5625-5456

ท่าตะโก 0-5624-9089 0-5624-9508

ลาดยาว 0-5627-1432 0-5627-1432

พยุหะคีรี 0-5634-1276 0-5634-1275

ชัยนาท 0-5641-1213 0-5641-1600

อุทัยธานี 0-5653-1344 0-5653-2460

ก�าแพงเพชร 0-5571-1373 0-5571-6577

ขาณุวรลักษบุรี 0-5577-1277 0-5572-6461

ตาก 0-5551-1016 0-5551-4722

แม่สอด 0-5554-4540  
0-5556-3001

0-5554-4511

สุโขทัย 0-5561-1023 0-5561-3193

ทุ่งเสลี่ยม 0-5565-9190 0-5565-9190

ศรีส�าโรง 0-5568-1330 0-5568-1330

สวรรคโลก 0-5564-1555 0-5564-1555

ศรีสัชนาลัย 0-5567-1238 0-5567-1238

อุตรดิตถ์ 0-5540-3630 0-5540-3630

พิษณุโลก 0-5531-2765  
0-5531-2100  
0-5531-1375

0-5531-1375

นครไทย 0-5538-9084 0-5538-8979

พิจิตร 0-5699-0975-7 0-5699-0975
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น�้ำดิบมีเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด

กปภ.สำขำ โทรศัพท์ โทรสำร

บางมูลนาก 0-5663-3497 0-5663-1011

ตะพานหิน 0-5662-1210 0-5662-2170

เพชรบูรณ์ 0-5671-1310 0-5671-1444

หล่มสัก 0-5670-1198 0-5670-1189

ชนแดน 0-5676-1227 0-5676-1227

หนองไผ่ 0-5678-1598 0-5678-1115

วิเชียรบุรี 0-5692-8182 0-5692-8182

กปภ.ยุคใหม่

ใช้ “หัวใจ” บริกำร



ช่องทาง
ติดต่อ กปภ.

11

PWA  
Contact Center

1662
WEBSITE

1 2 3

456

7 8 9

1011
LINE

โทรศัพท์

ศูนย์ด�ารงธรรม

ไปพบ 
เจ้าหน้าที่

E-MAIL

FACEBOOK
สื่อมวลชน

หนังสือ / 
จดหมาย

www.pwa.co.th

Application

กปภ. สาขา

1567

www.pwa.co.th

facebook.com/
provincialwaterworksauthority

GCC
government  

contact center 
1111

72 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
72 Chaeng Watthana Road, Lak Si, Bangkok 10210

การประปาส่วนภูมิภาค

น�้าดิบมีเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด


