คู่มือสาหรับประชาชน : การขอติดตั้งประปาแบบชั่วคราว
หน่วยงานที่ให้บริการ : กำรประปำส่วนภูมิภำค กระทรวงมหำดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ขอใช้น้ำสำมำรถติดต่อขอแบบค้ำขอใช้น้ำประปำได้ที่ กปภ. ทุกสำขำหรือศูนย์บริกำรหรือ Download แบบค้ำ
ขอผ่ำนทำง http://www.pwa.co.th
2. ผู้ขอใช้น้ำต้องยื่นแบบค้ำขอใช้น้ำประปำพร้อมเอกสำรหลักฐำน ณ กปภ.สำขำในพืนที่ ที่ขอใช้น้ำประปำ หรือ
ศูนย์บริกำรที่รับแบบค้ำขอ หรือยื่นค้ำขอ Online ทำงเว็บไซต์ www.pwa.co.th และช้ำระเงินมัดจ้ำในกำรติดตังวำงท่อ
ประปำ (ถ้ำมี)
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กปภ.สำขำในพืนที่ หรือ
ศูนย์บริกำร/ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส้ำนักงำน กปภ.สำขำในพืนที่
หรือ สอบถำมเบอร์โทรจำกสำยด่วน กปภ. 1662

ลาดับ
1)
2)
3)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำร วันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ตังแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการ รวม : 8 วันทาการ
ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของเนือหำในเอกสำร ตำมที่ก้ำหนดไว้
ในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กำรพิจำรณำอนุญำต
ออกส้ำรวจสถำนที่และจัดท้ำแบบแปลนแผนผัง หรือพิมพ์เขียว
พร้อมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย และแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ำน้ำเงินมำ
ช้ำระภำยใน 60 วัน
ด้ำเนินกำรติดตังประปำพร้อมมำตรวัดน้ำ และขึนทะเบียน
เป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ. หลังจำกผู้ขอใช้น้ำน้ำเงินมำช้ำระแล้ว
หมายเหตุ : (กำรติดตังประปำที่ต้องใช้ท่อที่มีขนำดและควำม
ยำวเพิ่มขึน อำจใช้ระยะเวลำในกำรด้ำเนินกำรมำกกว่ำ
ระยะเวลำที่ก้ำหนดไว้)
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ระยะเวลา
0 วันท้ำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
งำนอ้ำนวยกำร

0 วันท้ำกำร

งำนบริกำรและควบคุม
น้ำสูญเสีย

0 วันท้ำกำร

งำนบริกำรและควบคุม
น้ำสูญเสีย

ลาดับ
1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
บัตรประจาตัวประชาชน
- ฉบับจริง 1 ฉบับ
- ส้ำเนำ 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีขอติดตังประปำตำมภูมิล้ำเนำใช้บัตรประจ้ำตัว
ประชำชนอย่ำงเดียว)
สาเนาทะเบียนบ้าน
- ฉบับจริง 1 ฉบับ
- ส้ำเนำ 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพำะกรณีที่สถำนที่ขอติดตังกับที่อยู่ตำมบัตรประจ้ำตัว
ประชำชนเป็นคนละสถำนที่กัน หรือที่ตังสถำนประกอบกำรนิติบุคคล)
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
- ฉบับจริง 0 ฉบับ
- ส้ำเนำ 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเจ้ำของบ้ำนยังมิได้ย้ำยเข้ำอยู่ในทะเบียน หรือย้ำย
เข้ำอยู่ในทะเบียนบ้ำนแล้วแต่ในทะเบียนบ้ำนมิได้ระบุว่ำเป็นเจ้ำของ
บ้ำน หรือเป็นผู้เช่ำอำคำรหรือผู้ซืออำคำร)
หนังสือยินยอม
- ฉบับจริง 1 ฉบับ
- ส้ำเนำ 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ขอใช้น้ำมิใช้เจ้ำบ้ำนหรือเจ้ำของบ้ำน จะต้องให้
เจ้ำบ้ำนหรือเจ้ำของบ้ำนท้ำหนังสือยินยอม พร้อมแนบส้ำเนำบัตร
ประจ้ำตัวประชำชนของเจ้ำบ้ำนหรือเจ้ำของบ้ำน เว้นแต่ผู้ขอใช้น้ำ
เป็นบิดำมำรดำ บุตรที่บรรลุนิติภำวะ และคู่สมรสของเจ้ำบ้ำนหรือ
เจ้ำของบ้ำน ไม่ต้องท้ำหนังสือยินยอม)
หนังสือมอบอานาจ
- ฉบับจริง 1 ฉบับ
- ส้ำเนำ 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอ้ำนำจ ผู้รับมอบอ้ำนำจจะต้องน้ำส้ำเนำบัตร
ประจ้ำตัวประชำชน หรือส้ำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) และ
หลักฐำนกำรตรวจลงตรำหรือหลักฐำนแสดงตนอื่นของผู้มอบอ้ำนำจ
และบัตรประจ้ำตัวประชำชน หรือส้ำเนำหนังสือเดินทำง (Passport)
และหลักฐำนกำรตรวจลงตรำหรือหลักฐำนแสดงตนอื่นของผู้รับมอบ
อ้ำนำจมำแสดงต่อ กปภ.)
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หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมที่ดิน

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
6) หนังสือเดินทาง
- ฉบับจริง 1 ฉบับ
- ส้ำเนำ 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ขอใช้น้ำเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชำติไทย)
7) ใบอนุญาตก่อสร้าง
- ฉบับจริง 0 ฉบับ
- ส้ำเนำ 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ำยังไม่ได้ให้ใช้ส้ำเนำใบค้ำขอ)
8) เอกสารการให้หมายเลขประจาบ้าน
- ฉบับจริง 0 ฉบับ
- ส้ำเนำ 1 ฉบับ
9) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- ฉบับจริง 1 ฉบับ
- สาเนา 0 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมกำรกงสุล

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งประปาแบบชั่วคราว เป็นไปตามอัตราที่
กปภ. กาหนด
(หมายเหตุ : อัตรำค่ำธรรมเนียมขึนอยู่กับขนำดท่อ ขนำดมำตรและ
อุปกรณ์ประกอบที่ใช้ไม่เหมือนกัน ตำมเอกสำรแนบในหัวข้อ
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และกำรกรอก)
ลาดับ
1)
2)
3)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
-

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
กปภ.ส้ำนักงำนใหญ่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือ กปภ.ข. หรือ กปภ.สำขำในพืนที่ที่ขอใช้น้ำประปำ หรือ PWA Call Center 1662 หรือเว็บไซต์
www.pwa.co.th
ศูนย์บริกำรประชำชน ส้ำนักปลัดส้ำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ : เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
เลขที่ 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
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ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/ pacc.go.th
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบค้ำขอ
(หมายเหตุ : https://pwa.co.th/contents/service/form)
2) ค่ำธรรมเนียมกำรขอติดตังประปำแบบชั่วครำว
(หมายเหตุ : https://pwa.co.th/contents/service/form)
หมายเหตุ เอกสำรฉบับนีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคูม่ ือส้ำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คมู่ ือ: -
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