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หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใช้น ้ำชั่วครำวประสงค์จะขอเปลี่ยนเป็นผู้ใช้น ้ำถำวร สำมำรถด้ำเนินกำรได้โดยกรอกแบบค้ำขอและยื่นแบบค้ำขอ
ที่ กปภ.สำขำในพื นที่ ที่ขอใช้น ้ำประปำหรือศูนย์บริกำร ผู้ใช้น ้ำไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั งประปำในกรณีที่ไม่มีกำร
เปลี่ยนสถำนที่ตั งมำตรวัดน ้ำและประสำนท่อใหม่ ส่วนเงินค่ำประกันกำรใช้น ้ำประปำชั่วครำว กปภ . จะคืนแก่ผู้ใช้น ้ำและ
เรียกเก็บเงินค่ำประกันกำรใช้น ้ำประปำใหม่ 
 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ  
กปภ.สำขำในพื นที ่หรือ  
ศูนย์บริกำร/ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส้ำนักงำน กปภ.สำขำในพื นที่ 
หรือ สอบถำมเบอร์โทรจำกสำยด่วน กปภ. 1662 

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

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ รวม  :  1 ชั่วโมง 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบข้อมูลพร้อมเอกสำรหลักฐำน 
0 ชั่วโมง งำนอ้ำนวยกำร 

 
2) ด้ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำกำรใช้น ้ำจำกชั่วครำวเป็นถำวร 

และคืนเงินค่ำประกันกำรใช้น ้ำประปำชั่วครำวแก่ผู้ใช้น ้ำ และ
เรียกเก็บเงินค่ำประกันกำรใช้น ้ำประปำถำวรใหม่ 
(หมายเหตุ : เฉพำะขั นตอนกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำ 
เปลี่ยนแปลงเงินประกันและแก้ไขข้อมูลในระบบ IT) 

0 ชั่วโมง งำนจัดเก็บรำยได้ 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 

- ฉบับจริง 1 ฉบับ 
- ส้ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน  :  การขอเปลี่ยนแปลงจากการใช้น้ าแบบชั่วคราวเป็นแบบถาวร 
หน่วยงานที่ให้บริการ  :  กำรประปำส่วนภูมิภำค กระทรวงมหำดไทย 
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ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงจากการใช้น้ าแบบชั่วคราว
เป็นแบบถาวร 
 

(หมายเหต ุ: โดยปกติไม่มีค่ำธรรมเนียม เว้นแต่กรณีมีกำรเปลี่ยน
สถำนที่ตั งมำตรวัดน ้ำและประสำนท่อใหม่ อัตรำค่ำธรรมเนียมจะใช้
อัตรำค่ำธรรมเนียมเดียวกันกับกำรขอติดตั งประปำแบบถำวร ตำม
เอกสำรแนบในหัวข้อแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และกำรกรอก) 

- 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) กปภ.ส้ำนักงำนใหญ่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

หรือ กปภ.ข. หรือ กปภ.สำขำในพื นที ่ที่ขอใช้น ้ำประปำ หรือ PWA Call Center 1662 หรือเว็บไซต์ 
www.pwa.co.th 

2) 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) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต ุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.) 
เลขที่ 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด                   
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- 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 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (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 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรขอติดตั งประปำ 

(หมายเหต ุ: https://pwa.co.th/contents/service/form) 
 
 

mailto:Fad.pacc@gmail.com
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หมายเหตุ 
 กปภ.สำขำ แต่ละสำขำ ก้ำหนดแบบฟอร์มค้ำร้อง/ค้ำขอ แตกต่ำงกัน จึงไม่ได้แนบแบบฟอร์มค้ำร้อง/ค้ำขอ 
 
 
 

เอกสำรฉบับนี ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงขอ้มูลคูม่ือส้ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่ือ: - 


