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หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใช้น ้ำที่ประสงค์จะยกเลิกกำรใช้น ้ำประปำ สำมำรถยื่นค้ำร้องขอยกเลิกได้ที่ กปภ.สำขำในพื นที่ ที่ขอใช้น ้ำประปำ 
หรือศูนย์บริกำร ทั งนี  ผู้ใช้น ้ำอำจมอบอ้ำนำจให้ผู้อ่ืนด้ำเนินกำรแทนได้ โดยท้ำเป็นหนังสือและต้องมีผู้ลงนำมเป็นพยำน 2 
คน พร้อมปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย 
 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ  
กปภ.สำขำในพื นที่ หรือ  
ศูนย์บริกำร/ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส้ำนักงำน กปภ.สำขำในพื นที่ 
หรือ สอบถำมเบอร์โทรจำกสำยด่วน กปภ. 1662 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริกำร วันจันทร์ถึงวันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)  
ตั งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ รวม  :  1 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
0 วันท้ำกำร งำนอ้ำนวยกำร 

 
2) ด้ำเนินกำรถอดมำตรวัดน ้ำ และตรวจสอบจ้ำนวนหน่วยน ้ำ 0 วันท้ำกำร งำนบริกำรและควบคุม

น ้ำสูญเสีย 
3) ออกใบแจ้งค่ำน ้ำประปำ และยกเลิกสัญญำกำรใช้น ้ำภำยหลัง

ได้รับช้ำระค่ำน ้ำประปำ 
0 วันท้ำกำร งำนจัดเก็บรำยได้ 

 
 

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

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ฉบับจริง 1 ฉบับ 
- ส้ำเนำ 0 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ า 
- ฉบับจริง 1 ฉบับ 
- ส้ำเนำ 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีท่ีไม่มีใบเสร็จค่ำประกันกำรใช้น ้ำ ผู้ขอยกเลิกต้องแจ้ง
ควำมที่สถำนีต้ำรวจ เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนน้ำมำแสดงแทนใบเสร็จค่ำ
ประกันกำรใช้น ้ำ) 

กำรประปำส่วนภูมิภำค 

คู่มือส าหรับประชาชน  :  การขอยกเลิกการใช้น้ าประปา 
หน่วยงานที่ให้บริการ  :  กำรประปำส่วนภูมิภำค กระทรวงมหำดไทย 
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ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

ค่าธรรมเนียม 0 บำท 
 

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

2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส้ำนักปลัดส้ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ :  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 
(หมายเหต ุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.) 
เลขที่ 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั น 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 
 
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) แบบฟอร์มค้ำขอยกเลิกกำรใช้น ้ำ 

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

หมายเหตุ - 
 

เอกสำรฉบับนี ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงขอ้มูลคูม่ือส้ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่ือ: - 

mailto:Fad.pacc@gmail.com

