คู่มือสาหรับประชาชน : การโอนสิทธิการใช้น้าประปา
หน่วยงานที่ให้บริการ : กำรประปำส่วนภูมิภำค กระทรวงมหำดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. กรณีผู้ใช้น้ำถึงแก่กรรม ทำยำทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอำคำรสถำนที่นั้น ประสงค์จะรับสิทธิในกำรน้้ำต่อไป ภำยใน
180 วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้น้ำถึงแก่กรรม มิฉะนั้น กปภ. จะถือว่ำสละสิทธิกำรใช้น้ำ และ กปภ. จะงดกำรจ่ำยน้้ำหรือโอนสิทธิ
กำรใช้น้ำให้แก่ผู้อื่น
2. กรณีโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้ำนหรืออำคำร อันเนื่องจำกกำรซื้อขำย กำรเช่ำ หรือกำรท้ำนิติ
กรรมใดๆ โดยที่คู่กรณีมิได้ตกลงในเรื่องสิทธิในกำรใช้น้ำ หรือเงินประกันกำรใช้น้ำไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ให้ถือว่ำผู้ใช้น้ำ
รำยเดิมได้สละสิทธิหรือโอนเงินประกันกำรใช้น้ำ ไปเปนนของผู้ครอบครองบ้ำนหรืออำคำร ตำมสิทธิสืบเนื่องจำกกำรท้ำนิติ
กรรมดังกล่ำว ผู้ครอบครองบ้ำนหรืออำคำรรำยใหม่ จึงมีสิทธิขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำได้โดยไม่ต้องจ่ำยเงินประกันกำรใช้น้ำหรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นใด เว้นแต่ผู้ใช้น้ำรำยเดิมได้ถอนเงินประกันกำรใช้น้ำไปแล้ว หรือ กปภ. ได้หักเงินประกันกำรใช้น้ำชดใช้ค่ำน้้ำที่
ค้ำงช้ำระจนหมดสิ้น
3. ผู้ใช้น้ำที่ประสงค์จะโอนสิทธิกำรใช้น้ำประปำให้แก่บุคคลอื่นสำมำรถยื่นแบบค้ำร้องขอเพื่อโอนสิทธิกำรใช้
น้้ำประปำได้ ณ กปภ.สำขำในพื้นที่ ที่ขอใช้น้ำหรือศูนย์บริกำร
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กปภ.สำขำในพืน้ ที่ หรือ
ศูนย์บริกำร/ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส้ำนักงำน กปภ.สำขำในพื้นที่
หรือ สอบถำมเบอร์โทรจำกสำยด่วน กปภ. 1662

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

(หมายเหตุ : อำจมอบอ้ำนำจเปนนหนังสือให้บุคคลอื่น
ด้ำเนินกำรแทนก็ได้)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการ รวม : 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบข้อมูลพร้อมเอกสำรหลักฐำน และเรียกเก็บเงิน
ประกันกำรใช้น้ำ (ถ้ำมี)
2) ผู้รับโอนสิทธิลงนำมในสัญญำกำรใช้น้ำ
และเจ้ำหน้ำที่แก้ไขทะเบียนผู้ใช้น้ำในระบบ IT
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ระยะเวลา
0 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
งำนอ้ำนวยกำร

0 ชั่วโมง

งำนจัดเก็บรำยได้

ลาดับ
1)
2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
บัตรประจาตัวประชาชน
- ฉบับจริง 1 ฉบับ
- ส้ำเนำ 0 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน
- ฉบับจริง 1 ฉบับ
- ส้ำเนำ 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ส้ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ติดตั้งประปำของผู้รับโอน ที่ผู้รับโอน
มีชื่อในส้ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือเอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์)
ใบมรณะบัตร
- ฉบับจริง 0 ฉบับ
- ส้ำเนำ 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ในกรณีที่ผู้ใช้น้ำประปำเดิมถึงแก่กรรม)
สัญญาซื้อขาย หรือ สัญญาเช่า
- ฉบับจริง 0 ฉบับ
- ส้ำเนำ 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้รับโอนเปนนผู้ซื้อหรือผู้เช่ำ)
เอกสารแสดงสิทธิ
- ฉบับจริง 0 ฉบับ
- ส้ำเนำ 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้รับโอนไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนที่ติดตั้งประปำ)
ใบเสร็จค่าน้าประปา
- ฉบับจริง 1 ฉบับ
- ส้ำเนำ 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ใบเสร็จค่ำน้้ำประปำเดือนใดเดือนหนึ่ง)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมกำรปกครอง
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

-

กรมที่ดิน

กำรประปำส่วนภูมิภำค

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
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ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กปภ.ส้ำนักงำนใหญ่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือ กปภ.ข. หรือ กปภ.สำขำในพื้นที่ ที่ขอใช้น้ำประปำ หรือ PWA Call Center 1662 หรือเว็บไซต์
www.pwa.co.th
2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส้ำนักปลัดส้ำนักนำยกรัฐมนตรี

3)

(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 ชั้น 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
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
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ
กปภ.สำขำ แต่ละสำขำ ก้ำหนดแบบฟอร์มค้ำร้อง/ค้ำขอ แตกต่ำงกัน จึงไม่ได้แนบแบบฟอร์มค้ำร้อง/ค้ำขอ

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคูม่ ือส้ำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันทีเ่ ผยแพร่คมู่ ือ: -
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