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หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 กรณีผู้ใช้น ้ำสงสัยว่ำมำตรวัดน ้ำ อำจวัดจ้ำนวนน ้ำคลำดเคลื่อนสำมำรถยื่นค้ำร้องขอให้ กปภ. ด้ำเนินกำรตรวจสอบ
มำตรวัดน ้ำได้ที่ กปภ.สำขำในพื นที่ ที่ขอใช้น ้ำประปำหรือศูนย์บริกำร หำกพบว่ำมำตรวัดน ้ำมีควำมคลำดเคลื่อน กปภ . จะ
ด้ำเนินกำรซ่อมหรือเปลี่ยนมำตรวัดน ้ำให้ใหม่ โดยผู้ใช้น ้ำไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม แต่หำกปรำกฏว่ำมำตรวัดน ้ำอยู่ในสภำพ
ที่ใช้กำรได้ดี ผู้ใช้น ้ำต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจสอบมำตรวัดน ้ำตำมขนำดของมำตรวัดน ้ำ 
 

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  : 15 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
0 วันท้ำกำร งำนอ้ำนวยกำร 

 
2) ด้ำเนินกำรตรวจสอบมำตรวัดน ำ้ 

 
0 วันท้ำกำร งำนบริกำรและควบคุม

น ้ำสูญเสยี 
3) ด้ำเนินกำรซ่อมหรือปลี่ยนมำตรวัดน ้ำ 

(หมายเหต ุ: หำกมำตรวัดน ำ้มขีนำดใหญ่ หรือมีเหตุอื่นนอกเหนือ
กำรควบคุม เช่น บำ้นปิด มีสิง่กีดขวำง อำจใช้ระยะเวลำในกำร
ด้ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก้ำหนดไว้) 

0 วันท้ำกำร งำนบริกำรและควบคุม
น ้ำสูญเสยี 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ฉบับจริง 1 ฉบับ 
- ส้ำเนำ 0 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 

 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนมาตรวัดน้ าช ารุด เป็นไปตามที่ กปภ. ก าหนด 
(หมายเหต ุ: อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนมำตรวัดน ำ้ชำ้รุด ตำมขนำด
มำตรวัดน ำ้ โดยก้ำหนดไว้ในหัวข้อแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และ คูม่ือกำรกรอก)  

- 

คู่มือส าหรับประชาชน  :  การเปลี่ยนมาตรวัดน้ าช ารุด 
หน่วยงานที่ให้บริการ  :  กำรประปำส่วนภูมิภำค กระทรวงมหำดไทย 
 



2 
 

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 นที่ ที่ขอใช้น ้ำประปำ หรือ PWA Call Center 1662 หรือเว็บไซต์ www.pwa.co.th 

2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส้ำนักปลดัส้ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 

(หมายเหต ุ:  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 
(หมายเหตุ : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.) 
เลขที่ 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั น 2 ถนนแจ้งวฒันะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด                   
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท ์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) อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบมำตรวัดน ้ำ 

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

หมายเหตุ 
 กปภ.สำขำ แต่ละสำขำก้ำหนดแบบฟอร์มค้ำร้อง/ค้ำขอแตกต่ำงกัน จึงไม่ได้แนบแบบฟอร์มค้ำร้อง/ค้ำขอ 
 
 

เอกสำรฉบับนี ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงขอ้มูลคูม่ือส้ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่ือ: - 

mailto:Fad.pacc@gmail.com

