
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การบรกิารน า้ประปาและภาชนะรองรบัน า้ พรอ้มน า้ประปา 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหำนคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

           กรุงเทพมหำนคร เป็นเมอืงหลวงของประเทศ เป็นมหำนครทีเ่ป็นศนูยก์ลำงกำรคำ้ กำรลงทนุ กำรคมนำคม 

มปีระชำชนจำกทุกภำคเดนิทำงมำประกอบอำชพี และพักอำศัยอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก ซึง่มกีำรกอ่สรำ้งสิง่ปลกูสรำ้งต่ำงๆ เชน่ 

บำ้นเรอืน อำคำรสงู หำ้งสรรพสนิคำ้ ฯลฯ อำจท ำใหเ้กดิปัญหำน ้ำประปำไมไ่หล น ้ำประปำไหลออ่น หรอืเกดิเหต ุทอ่ประปำแตก 

หรอืมกีำรจัดกจิกรรมตำ่งๆ ดังนัน้กรุงเทพมหำนครจงึมกีำรใหบ้รกิำรน ้ำประปำ และตัง้ภำชนะรองรับน ้ำและจัดรถบรรทุกน ้ำ 

เตมิน ้ำประปำและจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรใหบ้รกิำรตำมระเบยีบของทำงรำชกำร ซึง่พระรำชบัญญัตริะเบยีบบรหิำรรำชกำร 

กรุงเทพมหำนคร พ.ศ.2528 ไดใ้หอ้ ำนำจหนำ้ทีก่รุงเทพมหำนครในกำร เรยีกค่ำบรกิำรแกเ่อกชน สว่นรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ 

รัฐวสิำหกจิ หรอืรำชกำรสว่นทอ้งถิน่ กรุงเทพมหำนครจงึไดอ้อกขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหำนคร เรือ่ง คำ่บรกิำร พ.ศ.2543 

และขอ้บัญญัตกิรุงเทพมหำนคร เรือ่งคำ่บรกิำร (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 รวมทัง้ระเบยีบกรุงเทพมหำนคร วำ่ดว้ยอัตรำค่ำบรกิำร 

หลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรยกเวน้หรอืลดหยอ่นค่ำบรกิำร พ.ศ.2544 ผูข้อรับบรกิำรสำมำรถขอรับบรกิำร 

น ้ำประปำและภำชนะรองรับน ้ำ พรอ้มน ้ำประปำได ้โดยเสยีคำ่บรกิำรตำมขอ้บัญญัตแิละระเบยีบทีก่ ำหนด 

 

หมำยเหต ุ

 

 ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื 

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนไมค่รบถว้น/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้ม่สำมำรถพจิำรณำได ้

เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบันทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลักฐำนทีย่ืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำก ำหนดในบันทกึดังกลำ่ว 

มเิชน่นัน้จะถอืว่ำผูย้ืน่ค ำขอละทิง้ค ำขอ โดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทกึดังกล่ำว 

และจะมอบส ำเนำบันทกึควำมบกพร่องดังกลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดร้ับมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลักฐำน 

 เจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วัน นับแตวั่นทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ ตำมมำตรำ 10 แหง่ 

พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ยืน่หนังสอืแจง้ควำมประสงคด์ว้ยตนเองทีส่ ำนักสิง่แวดลอ้ม 
อำคำรศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร 2 เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ี

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 
10400/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ท ำหนังสอืแจง้ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 

ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 

10400 /ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 2 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับหนังสอื ตรวจสอบเอกสำร  

 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส ำนักสิง่แวดลอ้ม 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) การพจิารณา 
ตรวจสอบสถำนที ่(จุดรับบรกิำร) ค ำนวณค่ำบรกิำร 

และช ำระคำ่บรกิำร หรอืช ำระหลังกำรด ำเนนิกำรเสร็จสิน้ 
 

หมายเหต:ุ  
- สำมำรถใหบ้รกิำรสง่น ้ำไดทั้นทเีมือ่ยืน่ค ำรอ้ง หำกเป็นควำม 

เดอืดรอ้นทีต่อ้งเร่งด ำเนนิกำรแกไ้ขโดยด่วน(ระยะเวลำ 0.5 วัน) 

- จัดภำชนะรองรับน ้ำและยำนพำหนะขนสง่ พรอ้มรถยนต ์
บรรทกุน ้ำ และเจำ้หนำ้ที ่เพือ่ตดิตัง้ภำชนะรองรับน ้ำและเตมิน ้ำ 

(ระยะเวลำ 1 วัน) 
 

1 วัน ส ำนักสิง่แวดลอ้ม 
 

3) การพจิารณา 

เสนอผูม้อี ำนำจอนุมัตกิำรใหบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักสิง่แวดลอ้ม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืแจง้ความประสงคข์อรบับรกิาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถานทีท่ ีแ่จง้ความประสงคข์อรบับรกิาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่บรกิารต ัง้ถงัน า้ สง่น า้ 
 - สง่น า้โดยรถยนตบ์รรทกุน า้ปรมิาตรไมเ่กนิ 6,000 ลติร 

    ไมเ่กนิ 10 กโิลเมตร คร ัง้ละ   500 บาท 

    เกนิ 10 กโิลเมตร คดิเพิม่อกีกโิลเมตรละ  20 บาท 
    เศษของกโิลเมตรใหค้ดิเต็ม 1 กโิลเมตร 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บำท 
  

 

2) - คา่บรกิารต ัง้ถงัน า้เปลา่ขนาด 1,600 ลติร และ 550 ลติร , 
  ไมเ่กนิ 4 ใบ คร ัง้ละไมเ่กนิ 7 วนั   600 บาท, 

  เกนิ 7 วนั แตไ่มเ่กนิ 15 วนั 1,000 บาท, 
  เกนิ 15 วนั วนัละตอ่จ านวนถงัไมเ่กนิ 4 ใบ  100 บาท 

 

(หมายเหต:ุ  กำรตัง้ถังน ้ำเกนิกวำ่ 4 ใบใหค้ดิค่ำบรกิำรทุกๆ 4 ใบ 
เป็นเกณฑค์ ำนวณเศษของ 4 ใบ ใหค้ดิเต็ม 4 ใบ) 

 คำ่ธรรมเนยีม 600 บำท 
  

 

3) - คา่บรกิารต ัง้ถงัน า้เปลา่ขนาด 300 ลติร 
    ไมเ่กนิ 30 ใบ คร ัง้ละไมเ่กนิ 7 วนั   600 บาท 

    เกนิ 7 วนั แตไ่มเ่กนิ 15 วนั  1,000 บาท 

    เกนิ 15 วนั วนัละตอ่จ านวนถงัไมเ่กนิ 30 ใบ   100 บาท 
 

(หมายเหต:ุ กำรตัง้ถังน ้ำเกนิกวำ่ 30 ใบใหค้ดิคำ่บรกิำรทกุๆ 30 ใบ 
เป็นเกณฑค์ ำนวณเศษของ 30 ใบ ใหค้ดิเต็ม 30 ใบ) 

 คำ่ธรรมเนยีม 600 บำท 
  

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ท ำหนังสอืแจง้ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักสิง่แวดลอ้ม เลขที ่111 ถนนมติรไมตร ีแขวงดนิแดง เขตดนิแดง   

กรุงเทพมหำนคร 10400 
(หมายเหต:ุ -)  

2) โทรศัพทแ์จง้ทีฝ่่ำยบรกิำรรักษำควำมสะอำด กองจัดกำรขยะ ของเสยีอันตรำยและสิง่ปฏกิลู ส ำนักสิง่แวดลอ้ม 

โทร./โทรสำร 0 2245 3306 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรศัพทแ์จง้ศนูยร์ับเรือ่งรำวรอ้งทุกข ์โทร. 1555 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตัวอยำ่ง หนังสอืขอรับบรกิำรน ้ำประปำและภำชนะรองรับน ้ำ พรอ้มน ้ำประปำ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 04/04/2562 

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

