
คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตติดตัง้ประปาใหมรายเดี่ยว ไมมีการวางทอจายน้ํา (มาตร
วัดน้ําขนาดเสนผานศนูยกลาง ½ นิ้ว – 1 นิ้ว) 
หนวยงานที่ใหบริการ : สายงานรองผูวาการ (บริการดานตะวันตก) และ (บริการดานตะวันออก) กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
การขอติดตั้งประปาใหมรายเดีย่ว ไมมีการวางทอจายนํ้า มาตรวัดนํ้าขนาดเสนผานศูนยกลาง ½ น้ิว - 1 น้ิว (การประปานคร
หลวงสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาขนาดมาตรวัดนํ้าตามหลักเกณฑที่กําหนด) ในกรณีที่ไดรับอนุญาตกรรมสทิธ์ิทีด่ินแลว และการ
ประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิในการยืนราคา 30 วัน 
  
 

ชองทางการใหบริการ 
 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท 1564/1 ถนนสขุุมวิท แขวงพระ
โขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท 0-2331-
0028-30 โทรสาร 0-2331-7533/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขาพระโขนง 1564/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระ
โขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท 0-2331-
0031-32 โทรสาร 0-2331-1061/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขาสมุทรปราการ 27 ซอยบุญศิริ 4 ถนน
สุขุมวิท ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท 0-2384-1411-2 โทรสาร 0-2384-3065/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขาพญาไท 1057 ถนนวิภาวด-ีรังสติ แขวง
จตุจักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 0-2537-
8225 โทรสาร 0-2537-8227/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขาทุงมหาเมฆ 9/2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท 0-2286-
0172, 0-2286-0174-5, 0-2286-0177, 0-2286-0179 โทรสาร 
0-2286-0153/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขาแมนศรี 1203 ถนนนครไชยศรี แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0-2298-
6700-24 โทรสาร 0-2298-6735/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขาลาดพราว 591 ซอยรามคําแหง 39 (เทพ
ลีลา1) ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุง
เทมหานคร 10310 โทรศัพท 0-2934-4432-6 โทรสาร 0-2934-
4815/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 



สํานักงานประปาสาขาประชาชืน่ 2 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 0-
2585-7444, 0-2585-0319, 0-2585-3889, 0-25850490 
โทรสาร 0-2585-0922/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  
 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขาบางเขน 3 ถนนแจงวฒันะ แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท 0-2552-1550-4 
โทรสาร 0-2521-1176, 0-2552-2246/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขามีนบุรี 133  ถนนรามคําแหง แขวงแสน
แสบ เขตมีนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท 0-2543-
6500 โทรสาร 0-2543-6630/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขาสุวรรณภมูิ 133  ถนนรามคําแหง แขวงแสน
แสบ เขตมีนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท 0-2543-
6648 โทรสาร 0-2543-6648 ; หนวยบริการลาดกระบัง หอง
เลขที่ C 1646/58 โครงการเอเวียนวิลเลจ ซอยลาดกระบัง 46/1 
ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขาบางกอกนอย 170 หมู 2 ถนนกาญจนา
ภิเษก ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
โทรศัพท 0-2449-0011 โทรสาร 0-2449-0065 ; หนวย
บริการจรัญสนิทวงศ 258/4 ซอยจรญัสนิทวงศ 30/1 แขวงบาน
ชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท 0-
2411-3117, 0-2411-2240 โทรสาร 0-2411-3117/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขาตากสิน 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย31  
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 โทรศัพท 0-
2427-6000 โทรสาร 0-2427-7772/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขาภาษีเจรญิ 454 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง
บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท 0-
2455-0055 โทรสาร 0-2455-5500/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ 71 ซอยพระรามที่ 2 ซอย31  
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 โทรศัพท 0-
2427-7000 โทรสาร 0-2427-7772/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขานนทบุรี 282  ถนนนนทบุรี  ตําบลทาทราย 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 



อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท 0-2589-0035-8, 
0-2589-0034, 0-2589-4412 โทรสาร 0-2589-5964, 0-2589-
0034/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  
 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง 59 หมู 2 ถนนบางกรวย-ไทร
นอย ตําบลโสนลอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
โทรศัพท 0-2571-3982-7 โทรสาร 0-2571-1743/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ 170 หมู 2 ถนนกาญจนาภิเษก 
ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี 11130 
โทรศัพท 0-2449-0129, 0-2449-0123 โทรสาร 0-2449-0131/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 15:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 4 วันทําการ 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
1) การพิจารณา 

-ตรวจสอบทอจายนํ้าในแผนที ่
-สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา 
-แจงคาใชจายใหผูขอใชนํ้าประปาทราบ 
-ทําสัญญาการใชนํ้า 
-นัดวันเวลาติดตั้งประปา (ถามี) 
 
(หมายเหต:ุ (กองบริการ 
กองบํารุงรักษา 
สํานักงานประปาสาขา/ขอยืนราคาภายในกําหนด 30 วัน 
))  

1 วันทําการ การประปานครหลวง 
 

2) การพิจารณา 
-รับชาํระเงินคาติดตั้งประปาใหม 
-ออกใบเสร็จรบัเงินและใบกํากับภาษีคาติดตัง้ประปาใหมและ
ใบเสรจ็รับเงินประกันการใชนํ้า 
 
(หมายเหต:ุ (กองรายได 
สํานักงานประปาสาขา 
))  

5 นาท ี การประปานครหลวง 
 

3) - 
-ดําเนินการติดตั้งประปา 
(หมายเหต:ุ (กองบํารุงรักษา 
สํานักงานประปาสาขา 
))  

3 วันทําการ การประปานครหลวง 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาบัตรประจําตวัขาราชการ 
หรอืสําเนาบัตรประจําตวัเจาหนาที่ของรัฐ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ของผูขอใชนํ้า กรณีสัญชาติไทย) 

กรมการปกครอง 

2) สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา - 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ของผูขอใชนํ้า กรณีบุคคลไมมีสญัชาติไทย) 

3) 
 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจาหนาทีข่องรัฐรบัรอง      
ไมเกิน  ๓  เดือน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ของผูขอใชนํ้า กรณีนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

4) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) หรอืหลักฐานแสดงตนอ่ืน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล) 

- 

5) 
 

สําเนาทะเบียนบานทีข่อติดต้ังประปา หรอืสําเนาทะเบยีนบานทีม่ี
ช่ือผูขอตดิต้ังประปาอยูในทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูขอติดตั้งประปามิใชเจาบาน หรือเจาของบาน จะตอง
มีสําเนาทะเบียนบานที่มชีื่อผูขอใชนํ้าอยูในทะเบียนบานและใหเจาบาน
หรือเจาของบานทําหนังสือยินยอมพรอมแนบหลักฐานสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบานของเจาบานหรือเจาของบาน
ดวย ในกรณีผูขอใชนํ้าเปนบิดา มารดา บุตรที่บรรลุนิตภิาวะแลว และคู
สมรสของเจาบานหรือเจาของบาน ใหยกเวนไมตองทําหนังสือยินยอม 
กรณีผูขอติดตั้งประปามใิชผูมสีญัชาติไทย หรอืเปนนิติบุคคลและไมเปน
เจาของบาน จะตองใหเจาบานหรือเจาของบานทําหนังสือยินยอมพรอม
แนบหลักฐานสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบยีนบานของ
เจาบานหรือเจาของบานดวย 
) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนังสือหรอืเอกสารอื่นใดทีแ่สดงวาผูขอใชนํ้าเปน   ผูมกีรรมสิทธิ์
ในบานที่จะขอติดต้ังประปา 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ในกรณีเจาของบานยังมิไดยายเขาอยูในทะเบียนบาน หรือ
ยายเขาอยูในทะเบียนบานแลว แตในทะเบียนบานมิไดระบุวาเปนเจา
บาน) 

- 

7) 
 

สําเนาเอกสารแสดงสิทธคิรอบครองสถานที่ใชนํ้า เชน สัญญาเชา 
เปนตน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

สําเนาทะเบียนบานช่ัวคราว หรอื สําเนาใบอนุญาตกอสราง (ถายัง
ไมไดใหใชสําเนาใบคําขอ) หรอื สําเนาโฉนดที่ดินสถานที่ขอใชนํ้า 
หรอืเอกสารอืน่ซึ่งแสดงสิทธิครอบครองสถานท่ีขอใชนํ้า 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีขอติดตั้งประปาชั่วคราว) 

- 

9) 
 

หนังสือมอบอาํนาจจากผูวางเงินประกัน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีมีความจําเปนผูขอใชนํ้า ไมสามารถยื่นคําขอหรือเปน
คูสัญญาใชนํ้าประปาดวยตนเอง ใหทําหนังสอืมอบอํานาจใหผูหน่ึงผูใด

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ตามตารางแสดงอัตราคาใชจายในการติดต้ังประปา 

(หมายเหต:ุ -)  
 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) 1) สํานักงานประปาสาขา ณ จดุยืน่คําขอ 

(หมายเหต:ุ (สามารถดูรายละเอียดไดตามขอ 11.ชองทางการใหบริการ))  
2) 2) Call Center โทร 1125 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) ตารางแสดงอัตราคาใชจายในการติดตั้งประปา 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ 
www.info.go.th 

วันท่ีคูมือมีผลบังคับใช: 26/07/2558 

http://www.info.go.th/

