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คํานํา 

การประปานครหลวง เป�นหน�วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีให�บริการ ประชาชนในการส�งมอบ
นํ้าประปาท่ีสะอาด ปลอดภัย  ณ สถานท่ีใช�นํ้า  ให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการท่ีรับผิดชอบอย�างเพียงพอ 
และท่ัวถึง รวมถึงการให�บริการสนับสนุนธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับการใช�นํ้าประปา และภารอ่ืนท่ีเกี่ยวข�อง   
โดยมุ�งเน�นคุณภาพเพ่ือสร�างความพึงพอใจให�กับผู�ใช�บริการ  ดังน้ัน จึงมีการพัฒนายกระดับ                  
การให�บริการตามเกณฑ4ศูนย4ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยยึด
หลัก “สะดวก รวดเร็ว เข�าถึงง�าย” การประปานครหลวง ได�จัดทําคู�มือประชาชน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให�แก�ประชาชนในการเข�ามาติดต�อขอใช�บริการ  โดยบริการต�าง ๆ เป�นมาตรฐานแนวทาง           
การปฏิบัติงานสําหรับเจ�าหน�าท่ี ท่ีครอบคลุม ถูกต�อง และทันสมัย โดยมีการระบุขั้นตอน ระยะเวลา 
ค�าธรรมเนียม และข�อมูลท่ีอ�างอิงข�อบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และประกาศการประปานครหลวง สําหรับ
อ�างอิงการปฏิบัติงานไว�ในคู�มือฯ อย�างชัดเจน 

การประปานครหลวง หวังเป�นอย�างย่ิงว�าคู�มือประชาชนเล�มน้ี จะเป�นประโยชน4แก�
ประชาชนหรือผู�ขอรับบริการท่ีมาติดต�อ 

 
 

การประปานครหลวง  
     มิถุนายน 2562 
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สารบัญ 
 

สถานท่ีให�บริการ 4 
คู�มือการปฏิบัติงานสําหรับขอรับบริการต�าง ๆ 
 1. การขอติดตั้งประปา 5 

2. การขอโอนกรรมสิทธ์ิการใช�น้ํา 7 
 3. การเปล่ียนแปลงรายละเอียดผู�ใช�น้ํา 8 
  - การเปล่ียนชื่อผู�ติดต�อและสถานท่ีส�งใบแจ�งหนี ้
  - การแก�ไขชื่อ-นามสกุล/สถานท่ีใช�น้ํา 
 4.  การขอบรรจบมาตรวัดนํ้าเน่ืองจากถูกงดจ�ายนํ้า 9 
  - ระยะเวลางดจ�ายน้าํ 15-30 วัน 
  - ระยะเวลางดจ�ายน้าํ 31-180 วนั 
  - ระยะเวลางดจ�ายน้าํเกนิกว�า 180 วนั 
 5. การโอนเปล่ียนสภาพการใช�น้ํา 10 
   - โอนการใช�น้ําชั่วคราวเป�นถาวร 
   - โอนการใช�น้ําถาวรเป�นชัว่คราว 
 6. การขอหักบัญชีค�านํ้าผ�านบัญชีธนาคาร 12 
 7. การขอถอนเงินประกันการใช�น้ํา 12 
 8. การขอถอนเงินค�าอ่ืน ๆ 12 
 9. การบริการเกี่ยวกับมาตรวัดนํ้า 13 
   - การเพ่ิมและลดขนาดมาตรวดัน้ํา 
   - การยก-ย�ายมาตรวดัน้าํ 
    - มาตรวัดน้ําสูญหาย 
   - มาตรวัดน้ําไม�เดิน/ชํารุด 
   - การทดสอบมาตรวดัน้ํา 
   - การเปล่ียนมาตรวัดน้ํา  
   - การฝากมาตรวดัน้าํ 
 10. การขอยกเลิกการใช�น้ํา 18 
 11.  การเปล่ียนประเภทการใช�นํ้า 19 
 12.  คําจํากัดความ 20 
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สถานที่ให�บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เป̀ดบริการเพ่ิม ณ ศูนย4บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 3 แห�ง ณ เซ็นทรัลเวสเกต เซ็นทรัล
แจ�งวัฒนะ เดอะมอลล4งามวงศ4วาน และ จุดบริการมหานคร 1 แห�ง ณ เดอะมอลล4บางแค                  
เวลาให�บริการ 11.00 – 18.00 น. ทุกวัน สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมผ�าน ศูนย4บริการประชาชน          
Call Center 1125 
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คู�มือการปฏิบัตงิานสําหรับขอรับบริการต�าง ๆ 

1. การขอติดตั้งประปา แบ�งเป&น 2 ลักษณะคือ 
 1.1 การติดตั้งประปาใหม� หมายความว�า การติดตั้งประปาสําหรับสถานท่ีหรืออาคารท่ีไม�มี          
การติดตั้งประปามาก�อน โดยแบ�งตามสภาพการใช�น้ํา ดังน้ี 
  1.1.1 การติดตั้งถาวร ใช�กับอาคารท่ีมีหมายเลขทะเบียนบ�านท่ีถูกต�องโดยผู�ขอรับบริการ
ติดตั้งประปาใหม�ต�องเป�นเจ�าของหรือ ผู�ครองครอง หรือมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ�าน 
  1.1.2 การติดตั้งช่ัวคราว ใช�กับสถานท่ีท่ีมีหมายเลขทะเบียนบ�านช่ัวคราวหรือขอใช�เพ่ือ 
การก�อสร�าง หรือขอใช�นํ้าตามสภาพการใช�นํ้าอ่ืน ๆ ท่ีถูกต�องโดยผู�ขอรับบริการติดตั้งประปาใหม�ต�อง
เป�นเจ�าของหรือ ผู�ครองครอง หรือมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ�านช่ัวคราว 
 1.2 การติดตั้งประปาซ้ํา หมายความว�า การติดตั้งประปาสําหรับสถานท่ีหรืออาคารท่ีเคยมีการ
ติดตั้งประปามาก�อนและได�มีการยกเลิกการใช�นํ้าหรือถูกงดจ�ายนํ้าไปแล�ว โดยผู�ย่ืนคําขอต�องไม�เป�น
คู�สัญญาการใช�น้ําประปาเดิมของสถานท่ีการใช�น้ําน้ัน 
 

 หลักฐานประกอบการขอติดตั้งประปา  
 1. กรณีบุคคลธรรมดา - สําเนาบัตรประชาชน / ข�าราชการ / พนักงานองค4กรของรัฐ  
  กรณีนิติบุคคล        - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม�เกิน 3 เดือน) และ 
   สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม (พร�อมรับรอง 
   สําเนาถูกต�องของผู�มีอํานาจลงนาม)  
 2. สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิการครอบครองอาคาร (อย�างใดอย�างหน่ึง)  
  - ทะเบียนบ�าน (ท่ีขอติดตั้งประปา) 
  - หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร  
  - หนังสือสัญญาเช�าซื้อ  
  - หนังสือสัญญาเช�าอาคาร  
  - ทะเบียนบ�านช่ัวคราว  
  - หนังสืออนุญาตปลูกสร�างอาคาร 
  - โฉนดท่ีดิน และหนังสือยินยอมจากเจ�าของ  
 3. หนังสือมอบอํานาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมปfตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมปf          
ข�อ 7.) และสําเนาบัตรประชาชนของผู�มอบอํานาจ (กรณีท่ีไม�สามารถมาติดต�อได�ด�วยตนเอง)  
 
 
 
 



 

ข้ันตอนการให�บริการ 

ข้ันตอนการให�บริการ

1. ตรวจสอบประวัติการใช�น้ํา และความถูกต�อง

2. จัดทําใบคําร�องบริการน้ําประปาและสัญญาการใช�น้ํา

3. ตรวจสอบแผนท่ี/พ้ืนท่ีออกแบบประมาณราคา และใบแจ�งราคา 

4. รับชําระเงิน 

3. ดําเนินการติดต้ังมาตรวัดน้ํา 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการให�บริการติดต้ังประปามาตรขนาด 
และไม�ต�องขออนุญาตจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง สําหรับกรณีอ่ืนระยะเวลาในการติดต้ังดําเนินการตามระเบียบ
การประปานครหลวงฉบับท่ี 56 ว�าด�วย การกําหนดข้ันตอนและ
เพ่ือประชาชน พ.ศ .2558 

 
ค�าใช�จ�ายในการติดตั้งประปา 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการให�บริการ ผู�รับผิดชอบ

ใช�น้ํา และความถูกต�อง/ความครบถ�วนของเอกสาร สบน

และสัญญาการใช�น้ําให�ผู�ขอรับบริการลงนาม สบน

พ้ืนท่ีออกแบบประมาณราคา และใบแจ�งราคา  สอบ

สจก.

สกส.

ข้ันตอนการให�บริการติดต้ังประปามาตรขนาด ½ นิ้ว – 1 นิ้ว กรณีชําระค�าใช�จ�ายเหมาจ�าย มีท�อเมนผ�าน
และไม�ต�องขออนุญาตจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง สําหรับกรณีอ่ืนระยะเวลาในการติดต้ังดําเนินการตามระเบียบ

ว�าด�วย การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของการประปานครหลวง

ติดตั �งมาตรวดันํ �า

ตรวจสอบ/ออกแบบ 

ประมาณราคา/แจ้งราคา 

๖ 

ผู�รับผิดชอบ ระยะเวลา 

สบน. 5 นาที 

สบน. 5 นาที 

. 15 นาที 

. 3 นาที 

. 1 วันทําการ 

นิ้ว กรณีชําระค�าใช�จ�ายเหมาจ�าย มีท�อเมนผ�าน
และไม�ต�องขออนุญาตจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง สําหรับกรณีอ่ืนระยะเวลาในการติดต้ังดําเนินการตามระเบียบ             

ระยะเวลาการปฏิบัติงานของการประปานครหลวง

 

ติดตั �งมาตรวดันํ �า 
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กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข�อง 
 - ข�อบังคับการประปานครหลวง ฉบับท่ี 116 ว�าด�วย การบริการ จัดส�ง จําหน�าย และการใช�
นํ้าประปา พ.ศ.2543 
 - ระเบียบการประปานครหลวงฉบับท่ี 50 ว�าด�วยการติดตั้งประปา พ.ศ.2558 
 - ระเบียบการประปานครหลวงฉบับท่ี 56 ว�าด�วย การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลา                    
การปฏิบัติงานของการประปานครหลวงเพ่ือประชาชน พ.ศ.2558  
 - ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับท่ี 59 ว�าด�วย ข�อห�ามและข�อปฏิบัติ สําหรับผู�ใช� นํ้า                  
พ.ศ. 2558 
 - คําส่ังการประปานครหลวงท่ี 500/2558 เร่ือง หลักเกณฑ4และอัตราค�าใช�จ�ายในการติดตั้ง
ประปา 
 - คู�มือบริการประชาชน  
 - ประกาศการประปานครหลวง เร่ือง กําหนดอัตราค�าธรรมเนียมการยกเลิกการงดจ�ายนํ้า 
 - ประกาศการประปานครหลวง เร่ือง กําหนดอัตราค�านํ้าประปา ประกาศ ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 
2542 (1/2542) 
 -  ประกาศการประปานครหลวง เร่ือง การเรียกเก็บเงินประกันการใช�น้ําประปาของการประปานครหลวง 
 - ประกาศการประปานครหลวง ท่ี 1/2526 เร่ือง กําหนดอัตราเงินประกันการใช�น้ําช่ัวคราว 

2. การขอโอนกรรมสิทธิ์การใช�น้ํา 
 กรณีท่ีมีการซื้อขายอาคาร หรือเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในสถานท่ีใช�น้ํา  ผู�ขอรับบริการสามารถย่ืน
เร่ือง ขอโอนกรรมสิทธ์ิการใช�น้ํา  
 

 หลักฐานประกอบการโอนกรรมสิทธิ์การใช�น้ํา 
 1.  กรณีบุคคลธรรมดา  - สําเนาบัตรประชาชน / ข�าราชการ / พนักงานองค4กรของรัฐ  
       กรณีนิติบุคคล        - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม�เกิน 3 เดือน) และ 
   สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม (พร�อมรับรองสําเนา 
   ถูกต�องของผู�มีอํานาจลงนาม)  
 2.  สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิการครอบครองอาคาร (อย�างใดอย�างหน่ึง)  
  - ทะเบียนบ�าน (ท่ีขอติดตั้งประปา)  

 - หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร  
 - หนังสือสัญญาเช�าซื้อ  
 - หนังสือสัญญาเช�าอาคาร  
 - ทะเบียนบ�านช่ัวคราว  



๘ 
 

 - โฉนดท่ีดินและหนังสือยินยอมจากเจ�าของ  
 3.  หนังสือมอบอํานาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมปfตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมปf  
ข�อ 7.) และสําเนาบัตรประชาชนของผู�มอบอํานาจ (กรณีท่ีไม�สามารถมาติดต�อได�ด�วยตนเอง)  
 4. หนังสือยินยอมโอนกรรมสิทธ์ิการใช�นํ้าและเงินประกัน กรณีโอนเงินประกันการใช�นํ้าจาก
คู�สัญญาการใช�น้ําเดิมพร�อมแนบสําเนาบัตรประชาชน(คู�สัญญาการใช�น้ําเดิม)  
 

ข้ันตอนการให�บริการ 

ข้ันตอนการให�บริการ ผู�รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. ตรวจสอบประวัติการใช�น้ํา และความถูกต�อง/ความครบถ�วนของเอกสาร สบน. 5 นาที 

2. บันทึกข�อมูลและจัดทําใบคําร�องบริการน้ําประปาและสัญญาการใช�น้ํา            
ให�ผู�ขอรับบริการลงนาม และใบแจ�งราคา(กรณีวางเงินประกันเพ่ิมหรือวางเงิน
ประกันใหม�) 

สบน. 5 นาที 

3. รับชําระเงิน(ถ�ามี) และออกใบเสร็จรับเงิน สจก. 3 นาที 
 

กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข�อง 

 - ข�อบังคับการประปานครหลวง ฉบับท่ี 116 ว�าด�วย การบริการ จัดส�ง จําหน�าย และการใช�
นํ้าประปา พ.ศ.2543 
 - ระเบียบการประปานครหลวงฉบับท่ี 50 ว�าด�วยการติดตั้งประปา พ.ศ.2558 
 - ประกาศการประปานครหลวง เร่ือง การเรียกเก็บเงินประกันการใช�น้ําประปาของการประปานครหลวง 
 - ประกาศการประปานครหลวง ท่ี 1/2526 เร่ือง กําหนดอัตราเงินประกันการใช�น้ําช่ัวคราว 
 

3. การเปลี่ยนรายละเอียดข�อมูลผู�ใช�น้ํา 

  3.1 เปลี่ยนช่ือผู�ติดต�อและสถานที่ส�งใบแจ�งหนี ้
  3.2 การแก�ไขช่ือ-นามสกุล/สถานที่ใช�น้ํา 

 

  ผู�ใช�น้ําท่ีมีความประสงค4จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดของผู�ใช�น้ํา คํานําหน�า ช่ือ นามสกุล ท่ีใช�น้ํา  
ท่ีอยู�สําหรับการติดต�อ หรือการแจ�งหน้ี เอกสารประกอบท่ีต�องนําไปเม่ือท�านไปย่ืนคําร�อง  
 

 

 

 



๙ 
 

 หลักฐานประกอบการเปลีย่นรายละเอียดข�อมูลผู�ใช�น้ํา 

 กรณีบุคคลธรรมดา  - บัตรประจําตัวประชาชน/ข�าราชการ/พนักงานองค4การของรัฐของผู�ขอ 
   ใช�น้ํา  
 กรณีนิติบุคคล  - มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม�เกิน 3 เดือน) และสําเนา 
   บัตรประจําประชาชนของกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม (พร�อมรับรองสําเนา 
   ถูกต�องของผู�มีอํานาจลงนาม) 

  หากท�าน ไม�สามารถไปดําเนินการได�ด�วยตนเอง ให�จัดทําหนังสือมอบอํานาจ และแนบสําเนาบัตร
ประชาชนผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ เอกสารเพ่ิมเติมแล�วแต�กรณี เช�น แบบ ภพ.20 อ่ืน ๆ เป�น
ต�น 

  ติดต�อด�วยตนเองท่ี ส�วนบริการการใช�น้ํา สํานักงานประปาสาขาของการประปานครหลวง  

  ** สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม กรุณาโทรติดต�อ 1125 หรือ สํานักงานประปาสาขา 

  กรณีท่ีผู�ใช�นํ้าต�องการเปล่ียนวิธีการส�งใบแจ�งหน้ี หรือสถานท่ีส�งใบแจ�งหน้ี ทางไปรษณีย4  และช่ือ 
ผู�ติดต�อสามารถย่ืนเร่ืองได�โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีทําการปรับปรุงข�อมูล
ให�บริการโดยติดต�อสํานักงานประปาทุกสาขา หรือ Call Center 1125 หรือช�องทางดิจิทัล 
 

ข้ันตอนการให�บริการ 

ข้ันตอนการให�บริการ ผู�รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. ตรวจสอบประวัติการใช�น้ํา และความถูกต�อง/ความครบถ�วนของเอกสาร สบน. 5 นาที 

2. บันทึกข�อมูลและจัดทําใบคําร�องบริการน้ําประปาให�ผู�ขอรับบริการลงนาม สบน. 5 นาที 

4. การขอบรรจบมาตรวัดน้ําเนื่องจากถูกงดจ�ายน้าํ 

  - ระยะเวลางดจ�ายนํ้า  15 - 30  วัน  
  - ระยะเวลางดจ�ายนํ้า  31 - 180  วัน 
  - ระยะเวลางดจ�ายนํ้าเกินกว�า   180  วัน 

  การงดจ�ายนํ้า กําหนดค�าธรรมเนียมเป�น 3 อัตรา ดังน้ี  

กรณีท่ีมีการชําระหน้ีท่ีค�างท้ังหมด เกินกว�า 15 วัน แต�ไม�เกิน 30 วัน นับจากวันท่ีงดจ�ายนํ้า
ช่ัวคราวให�ชําระค�าธรรมเนียมเป�นจํานวนเงินร�อยละ 10 ของค�าใช�จ�ายเหมาจ�ายในการติดตั้งประปาใหม� 
ตามขนาดมาตรวัดนํ้า  



๑๐ 
 

กรณีท่ีมีการชําระหน้ีท่ีค�างท้ังหมด เกินกว�า 30 วัน แต�ไม�เกิน 180 วัน นับจากวันท่ีงดจ�ายนํ้า
ช่ัวคราวให�ชําระค�าธรรมเนียมเป�นจํานวนเงินร�อยละ 20 ของค�าใช�จ�ายเหมาจ�ายในการติดตั้งประปาใหม� 
ตามขนาดมาตรวัดนํ้า  

กรณีท่ีมีการชําระหน้ีท่ีค�างท้ังหมด เกินกว�า 180 วัน นับจากวันท่ีงดจ�ายนํ้าช่ัวคราวให�ชําระ
ค�าธรรมเนียมเเท�ากับค�าใช�จ�ายเหมาจ�ายในการติดตั้งประปาใหม� ตามขนาดมาตรวัดนํ้า 
 

ข้ันตอนการให�บริการ 

ข้ันตอนการให�บริการ ผู�รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. ตรวจสอบประวัติการใช�น้ํา หนี้ค�าง และจัดทําใบคําร�องบริการน้ําประปา
และใบแจ�งราคาให�ผู�ขอรับบริการลงนาม และชําระเงินตามข�อ 3 (กรณีถูกงด
จ�ายน้ําเกินกว�า 180 วัน ดําเนินการตามข�อ 2) 

สบน. 5 นาที 

2. ออกแบบ/ประมาณราคา/จัดทําใบแจ�งราคา สอบ. 5 นาที 

3. รับชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน สจก. 3นาที 

4. ดําเนินการติดต้ังมาตรวัดน้ํา สบม./สกส. 1-3 วันทําการ 

หมายเหตุ :  กรณีท่ีต�องทําหนังสือขออนุญาตหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง หรือลูกค�าไม�สะดวกให�เข�าติดต้ังตามกําหนด 
 เจ�าหน�าท่ีจะนัดหมายวันท่ีเข�าดําเนินการต�อไป 
 

กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข�อง   
 - ข�อบังคับการประปานครหลวง ฉบับท่ี 116 ว�าด�วย การบริการ จัดส�ง จําหน�าย และการใช�
นํ้าประปา พ.ศ.2543 
 - ระเบียบการประปานครหลวงฉบับท่ี 50 ว�าด�วยการติดตั้งประปา พ.ศ.2558 
 - ประกาศการประปานครหลวง เร่ือง การเรียกเก็บเงินประกันการใช�น้ําประปาของการประปานครหลวง 
 
 

5. การโอนเปลี่ยนสภาพการใช�น้ํา มี 2 ประเภทคอื 
 - การโอนการใช�น้ําช่ัวคราวเป�นการใช�น้ําถาวร  กรณีท่ีผู�ใช�น้ํามีการก�อสร�างบ�านหรืออาคารเสร็จ
เรียบร�อยและได�รับหมายเลขประจําบ�านหรือทะเบียนบ�านเรียบร�อยแล�ว 
 - การโอนการใช�น้ําถาวรเป�นการใช�น้ําช่ัวคราว  กรณีท่ีผู�ใช�น้ํามีการร้ือถอนบ�านหรืออาคารเดิมและ
ต�องการสร�างขึ้นใหม�ในพ้ืนท่ีเดิม  
 ผู�ใช�บริการสามารถโอนเปล่ียนสภาพการใช�น้ําได�แล�วแต�กรณี (มาตรติดตั้ง ณ จุดเดิม)  
 
 
 



๑๑ 
 

 หลักฐานประกอบการโอนเปลี่ยนสภาพการใช�น้ํา 
 1. กรณีบุคคลธรรมดา  - สําเนาบัตรประชาชน / ข�าราชการ / พนักงานองค4กรของรัฐ  
      กรณีนิติบุคคล        - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม�เกิน 3 เดือน) และ 
  สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม (พร�อมรับรองสําเนา 
  ถูกต�องของผู�มีอํานาจลงนาม)  
 2. สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิการครอบครองอาคาร (อย�างใดอย�างหน่ึง)  
 - ทะเบียนบ�าน (ท่ีขอติดตั้งประปา)  

 - หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร  
 - หนังสือสัญญาเช�าซื้อ  
 - หนังสือสัญญาเช�าอาคาร  
 - ทะเบียนบ�านช่ัวคราว  
 - โฉนดท่ีดิน และหนังสือยินยอมจากเจ�าของ 
 - หนังสืออนุญาตปลูกสร�างอาคาร(กรณีโอนช่ัวคราวเป�นถาวร) ถ�ามี 

 

ข้ันตอนการให�บริการ 

ข้ันตอนการให�บริการ ผู�รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. ตรวจสอบประวัติใช�การน้ํา หนี้ค�าง เอกสาร  สบน. 10 นาที 

2. จัดทําใบคําร�องบริการน้ําประปา สัญญาการใช�น้ําประปา และใบแจ�งราคา
ให�ผู�ขอรับบริการลงนาม 

สอบ. 5 นาที 

3. รับชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน สจก. 3นาที 
 

ค�าใช�จ�ายในการโอนเปลี่ยนสภาพการใช�น้ํา 
 ค�าธรรมเนียมโอน 100 บาท และ วางเงินประกันใหม�ตามขนาดมาตรวัดนํ้าตามประกาศ กปน. 
 

กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข�อง   
 - ข�อบังคับการประปานครหลวง ฉบับท่ี 116 ว�าด�วย การบริการ จัดส�ง จําหน�าย และการใช�
นํ้าประปา พ.ศ.2543 
 - ระเบียบการประปานครหลวงฉบับท่ี 50 ว�าด�วยการติดตั้งประปา พ.ศ.2558 
 - ประกาศการประปานครหลวง เร่ือง การเรียกเก็บเงินประกันการใช�น้ําประปาของการประปานครหลวง 
 - ประกาศการประปานครหลวง ท่ี 1/2526 เร่ือง กําหนดอัตราเงินประกันการใช�น้ําช่ัวคราว 

 



๑๒ 
 

6. การขอหักบัญชีค�าน้ําผ�านบัญชีธนาคาร 
 ผู�ใช�นํ้าสามารถแสดงความจํานงขอชําระค�านํ้าผ�านบัญชีธนาคาร โดยจะย่ืนหลักฐานแบบฟอร4ม
แสดงความจํานงท่ี ธนาคารลงนามให�สาขา และ สําเนาบัญชีหน�าแรก เพ่ือให�ส�วนบริการการใช�นํ้าบันทึก
ข�อมูล โดยไม�มีค�าใช�จ�าย 

7-8. การขอถอนเงินประกันการใช�น้ํา/การขอถอนเงินค�าอ่ืน ๆ 

 กรณีท่ีผู�ใช�นํ้าขอยกเลิกการใช�นํ้า หรือมีการโอนกรรมสิทธ์ิการใช�นํ้าให�ผู� อ่ืน หรือโอนสภาพ              
การใช�น้ํา สามารถย่ืนเร่ืองขอถอนเงินประกันการใช�นํ้าคืน หรือกรณีท่ีผู�ใช�นํ้าชําระค�าใช�จ�ายแล�วต�องการ        
ขอยกเลิกการให�บริการพร�อมถอนเงินคืน อาทิ ค�าติดตั้งประปา ค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ หรือจ�ายเงิน            
ค�าธุรกรรมอ่ืน สามารถย่ืนเร่ืองขอถอนเงินค�าอ่ืน ๆ โดยย่ืนหลักฐาน ดังน้ี 

 หลักฐานประกอบการขอถอนเงินประกันการใช�น้ํา/การขอถอนเงินค�าอ่ืน ๆ 
 1. กรณีบุคคลธรรมดา  - บัตรประจําตัวประชาชน (ตามท่ีระบุเป�นคู�สัญญาการใช�น้ํา/ตาม 
   ใบเสร็จรับเงิน)  
 2. กรณีนิติบุคคล  - หนังสือรับรองนิติบุคคล(ไม�เกิน 3 เดือน) และสําเนาบัตรประจําตัว 
   ประชาชนของกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม 
 3. หนังสือมอบอํานาจ พร�อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ 
(กรณีไม�สามารถมาติดต�อได�ด�วยตนเอง) 
 4. ใบเสร็จเงินประกันการใช�น้ํา(ถ�ามี)/ใบเสร็จรับเงินค�าอ่ืน ๆ (แล�วแต�กรณี) 
 5. เอกสารอ่ืน ๆ ในการประกอบเร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ข้ันตอนการให�บริการ 

ข้ันตอนการให�บริการ ผู�รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. ตรวจสอบข�อมูลเอกสาร /จัดทําคําร�องให�ผู�ขอรับบริการลงนาม สบน. 5 นาที 

2. ส�งเรื่องให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการเพ่ือคืนเงิน สบน. 1 วันทําการ 

3. จ�ายเงินคืนตามกรณีต�าง ๆ  

3.1 เงินประกันการใช�น้ํา (กรณีไม�มีหนี้ค�าง และถูกยุบทะเบียนการใช�น้ํา) 

3.2 การถอนเงินค�าอ่ืน ๆ (หลังจากอนุมัติคืนเงิน 

สกล.  

1 วันทําการ 

15 วันทําการ 

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดําเนินการเป�นไปตามระเบียบการประปานครหลวง ฉบับท่ี 56 



 

9. การบริการเกี่ยวกับมาตรวัดน้ํา
• การเพ่ิมและลดขนาดมาตรวัดน้ํา

 หลักฐานประกอบการขอถอนเงินประกันการใช�น้ํา
 1. กรณีบุคคลธรรมดา  - สําเนาบัตรประชาชน
 2. กรณีนิติบุคคล  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
   หน�าแผ�นเดียว
   กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการให�บริการ 

ข้ันตอนการให�บริการ

1. ตรวจสอบเอกสาร จัดทําใบคําร�องบริการน้ําประปา

2. ออกแบบประมาณราคา แจ�งค�าใช�จ�าย

3. รับชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 

4. ดําเนินการติดต้ังมาตรวัดน้ํา 

 
ค�าใช�จ�ายในการเพ่ิมและลดขนาดมาตรวัดน้ํา
 การประปานครหลวงจะแจ�งค�าใช�จ�ายให�ทราบภายใน 
ดําเนินการให�ภายใน 3 วัน นับแต�วันท่ีชําระเงิน โดยคิดค�าใช�จ�ายตามความเป�นจริง
 

 

การบริการเกี่ยวกับมาตรวัดน้ํา       

การเพ่ิมและลดขนาดมาตรวัดน้ํา เพ่ือให�เหมาะสมกับปริมาณการใช�น้ําประปา 

การขอถอนเงินประกันการใช�น้ํา/การขอถอนเงินค�าอ่ืน ๆ 
สําเนาบัตรประชาชน 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม�เกิน 3 เดือน เฉพาะแผ�น

หน�าแผ�นเดียว) พร�อมสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�านของ
กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม  

ข้ันตอนการให�บริการ ผู�รับผิดชอบ

เอกสาร จัดทําใบคําร�องบริการน้ําประปาให�ผู�ขอรับบริการลงนาม สบน. 

แจ�งค�าใช�จ�าย สอบ. 

 สจก. 

สกส. 

เพ่ิมและลดขนาดมาตรวัดน้ํา 
การประปานครหลวงจะแจ�งค�าใช�จ�ายให�ทราบภายใน 2 วันนับแต�วันท่ีได�รับเอกสาร 

วัน นับแต�วันท่ีชําระเงิน โดยคิดค�าใช�จ�ายตามความเป�นจริง 

๑๓ 

  

เพ่ือให�เหมาะสมกับปริมาณการใช�น้ําประปา  

 

เดือน เฉพาะแผ�น 
พร�อมสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�านของ 

ผู�รับผิดชอบ ระยะเวลา 

5 นาที 

1-2 วัน 

3นาที 

ตามระเบียบฯ 

วันนับแต�วันท่ีได�รับเอกสาร และจะ
 



 

• การยก-ย�ายมาตรวัดน้ํา 
  หากท�านมีความประสงค4จะขอยก
หรือ สถานท่ีหรือได�ดําเนินการจนเป�นเหตุให�มาตรวัดนํ้าไม�อยู�ในท่ีเหมาะสมหรือ เป�นอุปสรรคต�อ
การจดปริมาณนํ้าประปา และการบํารุงรักษามาตรวัดนํ้า การประปานครหลวงจะดําเนินการ ยก
มาตรวัดนํ้า ให�เหมาะสม  
 

ข้ันตอนการให�บริการ 

ข้ันตอนการให�บริการ

1. ตรวจสอบเอกสาร จัดทําใบคําร�องบริการน้ําประปา

2. ออกแบบประมาณราคา แจ�งค�าใช�จ�าย

3. รับชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน

4. ดําเนินการติดต้ังมาตรวัดน้ํา 

หมายเหตุ: การดําเนินการติดต้ังไม รวมระยะเวลาในการขอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หากท�านมีความประสงค4จะขอยก-ย�ายมาตรวัดนํ้า เน่ืองจากได�มีการเป

เนินการจนเป�นเหตุให�มาตรวัดนํ้าไม�อยู�ในท่ีเหมาะสมหรือ เป�นอุปสรรคต�อ
การจดปริมาณนํ้าประปา และการบํารุงรักษามาตรวัดนํ้า การประปานครหลวงจะดําเนินการ ยก

ข้ันตอนการให�บริการ ผู�รับผิดชอบ

เอกสาร จัดทําใบคําร�องบริการน้ําประปาให�ผู�ขอรับบริการลงนาม สบน. 

ออกแบบประมาณราคา แจ�งค�าใช�จ�าย สบน./สอบ

รับชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน สจก. 

สกส. 

การดําเนินการติดต้ังไม รวมระยะเวลาในการขออนุญาตหากจําเป�นต&องขออนุญาตหน วยงานท่ีเก่ียวข&อง

๑๔ 

ย�ายมาตรวัดนํ้า เน่ืองจากได�มีการเปล่ียนแปลงอาคาร               
เนินการจนเป�นเหตุให�มาตรวัดนํ้าไม�อยู�ในท่ีเหมาะสมหรือ เป�นอุปสรรคต�อ             

การจดปริมาณนํ้าประปา และการบํารุงรักษามาตรวัดนํ้า การประปานครหลวงจะดําเนินการ ยก-ย�าย 

ผู�รับผิดชอบ ระยะเวลา 

 5 นาที 

สอบ. 5 นาที-2 วัน 

 3 นาที 

 ตามระเบียบฯ 

นุญาตหากจําเป�นต&องขออนุญาตหน วยงานท่ีเก่ียวข&อง 



๑๕ 
 

ค�าใช�จ�ายในการยก-ย�ายมาตรวัดน้ํา 
 ขนาดมาตรวัดนํ้า 1/2 น้ิว - 3/4 น้ิว    เป�นเงิน  800  บาท 
 ขนาดมาตรวัดนํ้า 1 น้ิว                    เป�นเงิน 1,000 บาท  
 ขนาดมาตรวัดนํ้า 1 1/2 น้ิว ขึ้นไป     คิดค�าใช�จ�ายตามความเป�นจริง 
 

 ค�าใช�จ�ายดังกล�าวเป�นอัตราเหมาจ�ายสําหรับระยะท่ีย�ายจุดติดตั้งมาตรวัดนํ้าจากจุดเดิมไปไม�เกิน    
5 เมตร กรณีเกิน 5 เมตร จะคิดค�าใช�จ�ายส�วนเกินเมตรละ 250 บาท ( ไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และ           
ค�าซ�อมผิววัสดุพิเศษ ) 

• มาตรวัดน้ําสูญหาย 

 กรณีมาตรวัดนํ้าภายนอกบริเวณบ�าน หากเกิดความชํารุดหรือสูญหาย ผู�ใช�นํ้าต�องแจ�งสํานักงาน
ประปาสาขาทราบทันที เพ่ือสํานักงานประปาสาขาจะได�ทําการเปล่ียน หรือ ติดตั้งมาตรวัดนํ้าให�ใหม�  
โดยไม�คิดค�าใช�จ�าย แต�ถ�ามาตรวัดนํ้าชํารุดเสียหายโดยการกระทํา ผู�ใช�นํ้าจะต�องชดใช�ค�านํ้าสูญเสีย 
ค�าใช�จ�ายในการเปล่ียนมาตรและค�าเสียหายท่ีพึงประเมินท้ังหมด 

 กรณีมาตรวัดนํ้าติดตั้งภายในบริเวณบ�าน หรือมาตรวัดนํ้าท่ีติดตั้งช่ัวคราว ชํารุดเสียหาย           
หรือ สูญหาย สํานักงานประปาสาขาจะแจ�งผู�ใช�น้ําชดใช�ค�านํ้าสูญเสีย ค�าใช�จ�ายในการเปล่ียนมาตรวัดนํ้า 
และค�าเสียหายท่ีพึงประเมินท้ังหมด หากเหตุแห�งการชํารุดเสียหายหรือสูญหาย เกิดจากภัยธรรมชาติ          
ท่ีไม�อาจคาดหมาย หรือ ปrองกันได�ให�เปล่ียนมาตรวัดนํ้าให�ผู�ใช�น้ําโดยไม�คิดค�าใช�จ�าย 

• มาตรวัดน้ําไม�เดิน/ชํารุด  การประปานครหลวงจะดําเนินการเปล่ียนมาตรวัดนํ้าให�ใหม�โดย  
ไม�คิดค�าใช�จ�ายใดๆ ยกเว�น แต�จะเกิดจากมาตรวัดนํ้าชํารุดเสียหายโดยการกระทํา ผู�ใช�นํ้าจะต�องชําระ 
ค�ามาตรวัดนํ้า ค�าใช�จ�ายในการเปล่ียนมาตรพร�อมค�านํ้าสูญเสีย 

ข้ันตอนการให�บริการมาตรวัดน้ําสูญหาย/มาตรวัดน้ําไม�เดิน/ชํารุด 

ข้ันตอนการให�บริการ ผู�รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. รับเรื่องตรวจสอบเอกสาร/ข�อมูลในระบบ จัดทําคําร�อง และใบแจ�งราคา(ถ�ามี ) สบน. 3 นาที 

2. รับชําระเงิน(ถ�ามี) สจก. 3 นาที 

3. ดําเนินการติดต้ังมาตรวัดน้ํา สบม. 1 วันทําการ 
 

 



๑๖ 
 

ค�าใช�จ�ายกรณีมาตรวัดน้ําสูญหาย/มาตรวัดน้ําไม�เดิน/ชํารุด 

ขนาดมาตร(นิ้ว) ค�าใช�จ�ายรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม (บาท) 

1/2 788.59 

3/4 956.58 

1 1,429.52 

หมายเหตุ :  กรณี  1.มาตรวัดน้ําประเภทชั่วคราวสูญหาย 
 2.มาตรวัดน้ําท่ีติดต้ังห%างอาคารสูญหาย  
 3. มาตรวัดน้ําชํารุดเนื่องจากถูกกระทํา สําหรับมาตรขนาดต้ังแต% 1 ½ นิ้ว คิดค%าใช1จ%ายตามความ
เป2นจริง 

• การทดสอบมาตรวัดน้ํา 

 กรณีสงสัยว�ามาตรวัดนํ้าจะเดินไม�เท่ียงตรง  ให�ผู�ใช�นํ้าย่ืนคําร�องท่ี สํานักงานประปาสาขา 
เพ่ือขอทดสอบมาตรวัดนํ้า  โดยย่ืนบัตรประจําตัวประชาชน และชําระค�าใช�จ�าย ในการทดสอบตาม
ขนาดมาตรวัดนํ้า  

 หากมาตรวัดนํ้าคลาดเคล่ือน ผู�ใช�น้ําไม�ต�องเสียค�าใช�จ�ายในการทดสอบ และการประปานครหลวง
จะคํานวณค�านํ้าใหม� ตามความเป�นจริง  

 ติดต�อกองบํารุงรักษามาตรวัดนํ้า ฝsายมาตรวัดนํ้า โทร 0-2580-0314 โทรสาร 0-2588-
0195 

• การเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 
 มาตรวัดนํ้า เป�นเคร่ืองมือสําหรับวัดปริมาณนํ้าท่ีใช�สําหรับการอุปโภค-บริโภค ณ สถานท่ี          
ใช�นํ้า นอกจากน้ียังใช�เป�นแหล�งข�อมูลท่ีใช�ในการออกใบเสร็จค�านํ้าประจําเดือน เม่ือมีการใช�งาน            
มาตรวัดนํ้าต�อเน่ืองมานาน ย�อมมีการสึกหรอของกลไกต�าง ๆ อาจมีผลทําให�การบันทึกข�อมูลการใช�นํ้า
คลาดเคล่ือนไม�ถูกต�องตามความเป�นจริง ดังน้ัน เพ่ือให�ผู�ใช�นํ้าชําระค�านํ้าตรงตามปริมาณนํ้าท่ีใช�จริง  
การประปานครหลวงจึงหมุนเวียนดําเนินการเปล่ียนมาตรวัดนํ้าท่ีติดตั้งใช�งานมานานทุกๆปt โดย           
มาตรวัดนํ้าขนาด Ø 1/2 น้ิว - 1 น้ิว จะดําเนินการเปล่ียนมาตรวัดนํ้าให�ใหม� เม่ือมาตรวัดนํ้าเดิมมีอายุ
การใช�งาน เกิน 10 ปt สําหรับมาตรวัดนํ้าขนาดใหญ�จะเปล่ียนมาตรวัดนํ้าใหม� เม่ือมาตรวัดนํ้าเดิมมีอายุ
การใช�งาน เกิน 2 ปt โดยการดําเนินการดังกล�าว ค�าใช�จ�ายเป�นของ การประปานครหลวงท้ังหมด          



๑๗ 
 

ท้ังน้ี หากผู�ใช�นํ้ามีความประสงค4ขอเปล่ียนมาตรวัดนํ้ากรณีท่ียังไม�หมดอายุการใช�งาน จะต�องชําระ
ค�าใช�จ�ายเอง 

• การฝากมาตรวัดน้ํา 
  หากท�านผู�ใช�นํ้าต�องประสบกับปvญหามาตรวัดนํ้าสูญหายเน่ืองจากเป�นบ�านว�างถูกประเมิน
ค�านํ้าในอัตราการใช�น้ําขั้นต่ํา เน่ืองจากบ�านดังกล�าวไม�มีการใช�น้ําถูกตัดนํ้ากรณีค�างชําระค�านํ้า เน่ืองจาก
บ�านว�าง และปvญหาอ่ืนๆอีกมากมายผู�ใช�นํ้า(คู�สัญญาการใช�นํ้า) สามารถทําเร่ือง "ฝากมาตร" ได�โดยย่ืน
ความจํานง และแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน 

ข้ันตอนการฝากมาตรวัดน้ํา 

ข้ันตอนการให�บริการ ผู�รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. รับเรื่องตรวจสอบเอกสาร/ข�อมูลในระบบ จัดทําคําร�อง และใบแจ�งราคา สบน. 3 นาที 

2. รับชําระเงิน สจก. 3 นาที 

3. ดําเนินการถอดมาตร สบม. 1 วันทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค�าใช�จ�ายการฝากมาตรวัดน้ํา 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

หมายเหตุ :  

•  ค าธรรมเนียมถอดมาตร (ไม รวมภาษีมูลค าเพ่ิม) ขนาดมาตร ½ - 1 นิ้ว 100 บาท 1 ½ นิ้ว 250 บาท          
2 นิ้ว 500 บาท 3-4 นิ้ว 1,000 บาท 6 นิ้ว 1,660 บาท 8 นิ้ว 2,585 บาท 

•  การของดใช�น้ําชั่วคราวโดยการฝากมาตรวัดน้ําจะกระทําได�ครั้งละไม�น�อยกว�า 6 เดือน หากผู�ใช�น้ํามีความ
จําเป�นต�องฝากมาตรวัดน้ําต�อไปอีก ให�ยื่นขอต�อระยะเวลาการฝากเป�นคราวๆไป 

 กรณีมีเหตุจําเป�นผู�ใช�นํ้าจะขอชําระค�าธรรมเนียมรับฝากมาตรก�อนกําหนดท่ีการประปานคร
หลวงจะเรียกให�ต�อระยะเวลาการฝากมาตรวัดนํ้าก็ได�ค�าธรรมเนียมรับฝากมาตรวัดนํ้าจะไม�คืนให�ผู�ใช�นํ้า 
ไม�ว�ากรณีใดๆท้ังส้ิน ผู�ใช�น้ําที่ติดตั้งประปาช่ัวคราวไม�มีสิทธิฝากมาตรวัดน้ํา 

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข�อง 
 - ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับท่ี 52 ว�าด�วย  การเปล่ียนและการทดสอบมาตรวัดนํ้า 
 - ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับท่ี 53 ว�าด�วย การขอเลิกใช�น้ํา การงดจ�ายนํ้าและการบรรจบ

มาตรวัดนํ้า พ.ศ .2557  

10. การขอยกเลิกการใช�น้ํา 
 กรณีท่ีผู�ใช�น้ําไม�ประสงค4จะใช�น้ําต�อ สามารถย่ืนเร่ืองขอยกเลิกการใช�น้ําได�ท่ีสํานักงานประปาทุก
สาขา ตามแต�กรณี 

 หลักฐานประกอบการขอยกเลิกการใช�น้ํา 

 กรณีเป&นคู�สัญญาการใช�น้ํา 
 1. บุคคลธรรมดา  - บัตรประจําตัวประชาชน 
 2. นิติบุคคล  - หนังสือรับรองนิติบุคคล(ไม�เกิน 3 เดือน) และสําเนาบัตรประชาชนของ 
   กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม 
 3. หนังสือมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชนของผู�มอบ และผู�รับมอบ (กรณีไม�สามารถมา
ติดต�อด�วยตนเอง)  

 ท้ังน้ี หากไม�ใช�คู�สัญญาการใช�น้ําต�องย่ืนเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิการครอบครอง เพ่ิม 

 

 

 

 



๑๙ 
 

ข้ันตอนการขอยกเลิกการใช�น้ํา 

ข้ันตอนการให�บริการ ผู�รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. ตรวจสอบเอกสาร/หนี้ค�าง จัดทําคําร�อง  สบน. 3 นาที 

2. รับชําระเงิน(ถ�ามี) สจก. 3 นาที 

3. ดําเนินการถอดมาตร สบม. 1 วันทําการ 

 

 

 

 

 

 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข�อง 
 - ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับท่ี 53 ว�าด�วย การขอเลิกใช�น้ํา การงดจ�ายนํ้าและการบรรจบ
มาตรวัดนํ้า พ.ศ. 2557 

11. การเปลี่ยนประเภทการใช�น้ํา 

 กรณีท่ีผู�ใช�นํ้าต�องการเปล่ียนประเภทการใช�นํ้า เพ่ือให�การประปานครหลวงคิดค�านํ้าให�ถูกต�อง
ตามความเป�นจริง คือ ประเภท R 1  ท่ีพักอาศัย  และประเภท R 2 ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
อุตสาหกรรม สามารถย่ืนเร่ืองด�วยตนเอง หรือติดต�อทางโทรศัพท4  โดยไม�ต�องเสียค�าใช�จ�ายใด ๆ             
การประปานครหลวงสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนประเภทการใช�นํ้าให�ถูกต�องตามความเป�นจริง เม่ือตรวจพบ
และอาจปรับค�านํ้าย�อนหลังตามความเป�นจริงด�วย 

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข�อง 
 - ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับท่ี 51 ว�าด�วย การกําหนดประเภทผู�ใช�น้ํา 

 

 



๒๐ 
 

คําจํากัดความ 

กปน. - การประปานครหลวง 

สบน. - ส�วนบริการการใช�น้ํา 

สอบ - ส�วนสํารวจและออกแบบ 

สจก. - ส�วนจัดเก็บและรับเงิน 

สบม. - ส�วนบริการมาตร 

สกส. - ส�วนก�อสร�าง 

สซท. - ส�วนซ�อมบํารุงระบบท�อและโยธา 

สกล - ส�วนกลาง 

 

 


