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หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใช้น ้ำต้องช้ำระค่ำน ้ำประปำพร้อมค่ำบริกำรทั่วไป ตำมอัตรำที่ กปภ . ก้ำหนด ภำยใน 7 วัน นับตั งแต่วันที่ได้รับ
ใบแจ้งค่ำน ้ำประปำ ดดยาำมำรชช้ำระได้ที่ กองกำรเงิน กปภ. า้ำนักงำนใหญ่, กปภ.าำขำ (ในพื นที่ที่ผู้ใช้น ้ำใช้บริกำร), 
http://payment.pwa.co.th หรือตัวแทน 
 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ  
กปภ.าำขำในพื นที่ หรือ  
ศูนย์บริกำร/ติดต่อด้วยตนเอง ณ า้ำนักงำน กปภ.าำขำในพื นที่ 
หรือ าอบชำมเบอร์ดทรจำกาำยด่วน กปภ. 1662  
(หมายเหตุ : กปภ. บำงาำขำเปิดให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร
ด้วย าำมำรชาอบชำมได้ที่ กปภ. าำขำในพื นที)่ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริกำร วันจันทร์ชึงวันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)  
ตั งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
กองกำรเงิน กปภ. า้ำนักงำนใหญ่ / ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
า้ำนักงำน 
(หมายเหตุ : รับช้ำระเฉพำะค่ำน ้ำประปำที่ไม่เกินก้ำหนดช้ำระ
ในใบแจ้งค่ำน ้ำประปำ) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริกำร วันจันทร์ชึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทำงรำชกำรก้ำหนด) ตั งแต่เวลำ 08:30 - 15:30 น. 

สถานที่ให้บริการ 
เพ่ือควำมาะดวกในกำรช้ำระค่ำน ้ำประปำของผู้ใช้น ้ำ                     
กปภ. ได้เพ่ิมช่องทำงในกำรช้ำระค่ำน ้ำประปำ ดังนี  
1. http://payment.pwa.co.th 
2. หักบัญชีเงินฝำกธนำคำร 14 แห่ง ทุกาำขำทั่วประเทศ 
ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพำณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยำ ธ.ทหำรไทย 
ธ.กรุงไทย ธ.กาิกรไทย ธ.ธนชำต ธ.ยูดอบี ธ.อิาลำม ธ.ทิาดก้        
ธ.แลนด์แอนด์เฮ้ำา์ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ธ.ออมาิน และ                   
ธ.เพ่ือกำรเกษตรและาหกรณ์ (ธกา.)  
3. ช้ำระผ่ำนระบบ GFMIS เฉพำะผู้ใช้น ้ำที่เป็นา่วนรำชกำร
เท่ำนั น 
4. ผ่ำนตัวแทนต่ำงๆ เช่น ร้ำน 7-11, Family Mart,Tesco 
Lotus, Big C ฯลฯ / เว็บไซต์และช่องทำงออนไลน์ 
(หมายเหตุ : (ระยะเวลำเปิดให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำ
เปิดท้ำกำรของหน่วยงำนที่ให้บริกำร) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วดมง 

คู่มือส าหรับประชาชน  :  การช าระเงินค่าน  าประปา 
หน่วยงานที่ให้บริการ  :  กำรประปำา่วนภูมิภำค กระทรวงมหำดไทย 
 

http://payment.pwa.co.th/
http://payment.pwa.co.th/
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ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ รวม  :  3 นาที 

ล าดับ ขั นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

- ผู้ใช้น ้ำรับบัตรคิวจำกเจ้ำหน้ำที่ 
- ยื่นใบแจ้งค่ำน ้ำประปำต่อเจ้ำหน้ำที่ประจ้ำเคำน์เตอร์รับ
ช้ำระเงิน 
 

(หมายเหตุ : (ขั นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรเฉพำะกรณี
ที่ผู้ใช้น ้ำช้ำระท่ี กปภ. และหน่วยบริกำรนอกาชำนที่ เท่ำนั น) 

0 นำที งำนจัดเก็บรำยได้ 
 

2) ตรวจาอบข้อมูล และรับช้ำระค่ำน ้ำประปำ 
 

0 นำที งำนจัดเก็บรำยได้ 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

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

 
ใบแจ้งค่าน  าประปา 

- ฉบับจริง 1 ฉบับ 
- า้ำเนำ 0 ฉบับ 

กำรประปำา่วนภูมิภำค 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) - ไม่มีค่าธรรมเนียมในกรณีการช าระค่าน  าประปาที่ กปภ .สาขา, 

ศูนย์บริการของ กปภ. และกองการเงิน กปภ. ส านักงานใหญ่- 
ค่าธรรมเนียมการช าระค่าน  าประปาของตัวแทนต่างๆ เป็นไปตามที่
ตัวแทนก าหนด 

- 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) กปภ.า้ำนักงำนใหญ่ 72 ชนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักาี่ กรุงเทพฯ 10210 

หรือ กปภ.ข. หรือ กปภ.าำขำในพื นที่ที่ขอใช้น ้ำประปำ หรือ PWA Call Center 1662 หรือเว็บไซต์ 
www.pwa.co.th 

2) ศูนย์บริกำรประชำชน า้ำนักปลัดา้ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 

(หมายเหตุ :  เลขที่ 1 ช.พิษณุดลก เขตดุาิต กทม. 10300 / าำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /                  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ช.พิษณุดลก เขตดุาิต กทม. 10300) 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหต ุ: า้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (า้ำนักงำน ป.ป.ท.) 
เลขที่ 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั น 2 ชนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด                   
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- าำยด่วน 1206 / ดทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / ดทราำร 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) แบบค้ำขอให้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกช้ำระค่ำน ้ำประปำ 

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

หมายเหตุ - 
 

 
เอกาำรฉบับนี ดำวน์ดหลดจำกเว็บไซต์ระบบาำรานเทศศูนย์กลำงขอ้มูลคูม่ือา้ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพร่คูม่ือ: - 


