
๑๔๖ 
 

ระเบียบการประปาส่วนภมูภิาค 
ว่าด้วยการกําหนดขั :นตอนและระยะเวลาการปฏบัิตงิานเพื%อประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
-------------- 

 
  โดยที&เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกําหนด
ขั Aนตอนและระยะเวลาการปฏิบติังานเพื&อประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้เหมาะสมยิ&งขึ Aน 
  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบญัญัติการประปาส่วนภมิูภาค     
พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้วา่การจงึออกระเบียบไว้ ดงัตอ่ไปนี A 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี Aเรียกวา่ “ระเบียบการประปาส่วนภมิูภาค ว่าด้วยการกําหนดขั Aนตอน
และระยะเวลาการปฏิบติังานเพื&อประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๑” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี Aให้ใช้บงัคบัตั Aงแตว่นัที&  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกําหนดขั Aนตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบติังานเพื&อประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  ข้อ ๔ ในระเบียบนี A 
  “วนั” หมายความวา่ วนัตามปีปฏิทิน 
  “วนัทําการ” หมายความวา่ วนัทํางานตามปกติของการประปาสว่นภมิูภาค 
  “คําขอ” หมายความว่า คําขอซึ&งประชาชนยื&นเพื&อให้การประปาส่วนภูมิภาค
ดําเนินการให้ตามที&กําหนดในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั&งหรือสัญญาที&การประปาส่วน
ภมิูภาค ทํากบัประชาชนและให้หมายความรวมถงึเอกสาร แบบแปลน รูปและรายละเอียดอื&นที&ต้องมี     
ประกอบ คําขอด้วย 
  “ประชาชน” หมายความว่า  บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที& มี         
กฎหมายรับรอง 
  “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ฝ่าย สํานัก กอง สํานักงานประปา และสํานักงาน
ประปาเขตของการประปาสว่นภมิูภาค 
 
 



๑๔๗ 
 
  ๑ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของการประปาส่วนภมิูภาค พิจารณาและดําเนินการตามคําขอ 
ของประชาชนให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ประชาชนผู้ ยื&นคําขอทราบภายในหนึ&งวนัทําการ นบัแต่เวลาที&
ได้รับคําขอหรือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที&กําหนดตามประเภทของคําขอในบัญชีเกณฑ์การ
ให้บริการประชาชน ท้ายระเบียบนี A 

ข้อ ๖ คําขอใดๆ ถ้าโดยสภาพแห่งเรื& องไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามข้อ ๕ ให้ถือปฏิบติั ดงัตอ่ไปนี A 
           ๖.๑ การพิจารณาคําขอของผู้ปฏิบติังานที&มีหน้าที&ก่อนเสนอผู้ มีอํานาจสั&งการ 
ให้พิจารณาโดยรีบด่วน แต่ไม่เกินยี&สิบวนั นับแต่วนัรับคําขอ หากไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในกําหนดดงักลา่ว ให้ขยายเวลาออกไปอีกได้ แตต้่องไม่เกินสองครั Aงๆ ละไม่เกินสิบวนั โดยแสดง
เหตผุลของการขยายเวลาไว้ด้วย 
          ๖.๒ การพิจารณาของผู้ มีอํานาจสั&งการให้ใช้เวลาไม่เกินห้าวันทําการ นับแต่
วนัที&คําขอนั Aนเสนอมาถึงตน หากไม่อาจสั&งการได้ภายในกําหนดดงักล่าวให้แสดงเหตผุลไว้ในคําขอ
ด้วย 
  ข้อ ๗ ในกรณีที&กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบได้กําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการในเรื&องใดไว้แล้ว ให้ผู้ มีหน้าที&ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที&กฎหมาย ข้อบงัคบั 
หรือระเบียบ กําหนดไว้ 
  ข้อ ๘ ในการปฏิบติังานเพื&อประชาชนเรื&องใดๆ ไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานผู้ มีหน้าที& กําหนดขั Aนตอนและระยะเวลาที&จําเป็นสมควรแก่
สภาพของเรื&อง โดยมีระยะเวลารวมแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวนั และแจ้งให้ประชาชนผู้ ยื&นคําขอทราบ 
  ข้อ ๙ การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานนั Aน ไม่รวมระยะเวลาที&หน่วยงานคืนคําขอ      
ให้ประชาชนผู้ ยื&นคําขอ ไปดําเนินการแก้ไขในกรณีคําขอนั Aนไม่ถกูต้องหรือไม่สมบรูณ์ ตามข้อ ๑๑.๑ 
  ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานผู้ มีหน้าที& แจ้งผลการพิจารณาคําขอให้ประชาชนผู้ ยื&นคําขอ
ทราบทางไปรษณีย์ ภายในกําหนดระยะเวลาสามวันทําการ นับแต่วนัมีคําสั&งหรือวนัรับทราบการ
พิจารณา 
  ในกรณีที&หน่วยงานเห็นว่าคําสั&งนั Aนหรือการพิจารณานั Aน ไม่สมควรที&จะส่งทาง
ไปรษณีย์ ให้หน่วยงานนั Aนติดต่อแจ้งให้ประชาชนผู้ ยื&นคําขอทราบโดยตรงภายในกําหนดระยะเวลา   
ไม่เกินเจ็ดวนัทําการ นบัแตว่นัมีคําสั&งหรือวนัรับทราบการพิจารณา 
 
                                                   

๑ แก้ไขโดยระเบียบฯ  ฉบบัที& ๒ ข้อ  ๓  ลงวนัที&  ๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 



๑๔๘ 
 
  ข้อ ๑๑ ในการปฏิบติังานเพื&อประชาชนให้ผู้ปฏิบติังานถือปฏิบติัดงันี A 
   ๑๑.๑ ในการตรวจความถูกต้องและสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่า             
คําขอดงักลา่วไม่ถกูต้องหรือไม่สมบรูณ์ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื&อนไขที&กฎหมาย ข้อบงัคบั หรือ
ระเบียบกําหนด ให้หน่วยงานที&รับคําขอรวบรวมความไม่ถกูต้องหรือไม่สมบรูณ์นั Aนทั Aงหมด และแจ้ง
ให้ประชาชนผู้ ยื&นคําขอแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที&จะต้อง
ส่งคืน   คําขอแก่ประชาชนผู้ ยื&นคําขอก็ให้ส่งคําขอพร้อมทั Aงแจ้งความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้
ทราบ    โดยเร็วที&สดุ 
   ๑๑.๒ แจ้งผลการพิจารณาดําเนินการตามคําขอที&ถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว    
ให้ประชาชนผู้ ยื&นคําขอทราบ ในกรณีไม่สามารถดําเนินการนั Aนแก่ประชาชนผู้ ยื&นคําขอ ให้แจ้งเป็น
หนงัสือและระบเุหตผุลประกอบโดยละเอียด 
  ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในบังคับ
บญัชาให้ปฏิบติัตามระเบียบนี Aโดยเคร่งครัด 
  ในกรณีประชาชนผู้ ยื&นคําขอรายใดร้องเรียนว่าผู้ ปฏิบัติงานของหน่วยงานใด             
ไม่ดําเนินการตามระเบียบ ให้หวัหน้าหน่วยงานนั Aนตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏว่าผู้ปฏิบติังาน     
ผู้นั Aนไม่ปฏิบติัตามระเบียบโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร ก็ให้ดําเนินการทางวินัยตามความเหมาะสม
แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานที&มีหน้าที&ดําเนินการตามคําขอ ประกาศขั Aนตอนและระยะเวลา         
การปฏิบัติงานแต่ละประเภทของคําขอ พร้อมคําแนะนําเกี&ยวกับการนําเอกสารหลกัฐานประกอบ     
การ ยื&นคําขอไว้ ณ หน่วยงานของตนเพื&อให้ประชาชนทราบ 
  ข้อ ๑๔ การปฏิบติังานเพื&อประชาชนของการประปาสว่นภมิูภาค ในกรณีที&มีข้อสงสยั
หรือนอกจากที&ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี A ให้นําเสนอผู้วา่การเพื&อวินิจฉยัสั&งการ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที&  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
 

ธนัยา  หาญพล 
(นายธนัยา  หาญพล) 

ผู้วา่การการประปาสว่นภมิูภาค 
 
 



๑๔๙ 
 

๑บัญชีเกณฑ์การให้บริการประชาชน 
แนบท้ายระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกาํหนดขั :นตอนและระยะเวลา 

การปฏบิัตงิานเพื%อประชาชน (ฉบับที% ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ชื%อเรื%อง / คาํขอ ระยะเวลา (ภายใน) 

๑. การขอติดตั Aงประปาใหม ่ 
    การขอติดตั Aงประปาแบบถาวร 
    ๑.๑ ความยาวทอ่ไมเ่กิน ๑๐ เมตร ขนาดมาตรวดันํ Aา Ø  ๑/๒  นิ Aว –  ๓/๔  นิ Aว 
           - รวมเวลาตั Aงแตรั่บคาํขอจนถึงแจ้งคา่ใช้จา่ย 
           - รวมเวลาตั Aงแตรั่บชําระเงินจนถงึติดตั Aงแล้วเสร็จ 
    ๑.๒ ความยาวทอ่เกิน ๑๐ เมตร แตไ่มเ่กิน ๑๐๐ เมตร ขนาดมาตรวดันํ Aา ไมเ่กิน ๒ นิ Aว 

         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บคําขอจนถึงแจ้งคา่ใช้จา่ย 
         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บชําระเงินจนถึงตดิตั Aงแล้วเสร็จ 
    การขอตดิตั Aงประปาแบบชั&วคราว 

         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บคําขอจนถึงแจ้งคา่ใช้จา่ย 
         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บชําระเงินจนถึงตดิตั Aงแล้วเสร็จ 

 
 

 
๓ วนัทําการ 
๓ วนัทําการ 

 
๗ วนัทําการ 

๑๕ วนัทําการ 
 

๓ วนัทําการ 
๕ วนัทําการ 

๒. การขอวางทอ่ขยายเขตบริการนํ Aาประปา (งบของผู้ใช้นํ Aา) 
         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บคําขอจนถึงแจ้งคา่ใช้จา่ย 
         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บชําระเงินจนถึงตดิตั Aงแล้วเสร็จ 

 
๑๕ วนัทําการ 
๔๕ วนัทําการ 

๓. การขอเปลี&ยนขนาดมาตรวดันํ Aาให้มีขนาดใหญ่หรือเลก็ลง 
         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บคําขอจนถึงแจ้งคา่ใช้จา่ย 
         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บชําระเงินจนถึงตดิตั Aงแล้วเสร็จ 

 
๒ วนัทําการ 
๕ วนัทําการ 

๔. การขอย้ายมาตรวดันํ Aาจากสถานที&เดิมไปตดิตั Aงสถานที&ใหม ่
         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บคําขอจนถึงแจ้งคา่ใช้จา่ย 
         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บชําระเงินจนถึงตดิตั Aงแล้วเสร็จ 

 
๓ วนัทําการ 
๓ วนัทําการ 

๕. การของดใช้นํ Aาประปาเป็นการชั&วคราว (การฝากมาตรวดันํ Aา) 
         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บคําขอจนถึงถอดมาตรวดันํ Aา 

 
๑ วนัทําการ 

๖. การขอเปิดใช้นํ Aาประปา กรณีฝากมาตรวดันํ Aา (ขอบรรจบมาตรวดันํ Aา) 
         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บคําขอจนถึงการติดตั Aงมาตรวดันํ Aาคืน ณ จดุติดตั Aง 

 
๑ วนัทําการ 

๗. การขอยกเลกิการใช้นํ Aาประปา และยกเลกิสญัญาการใช้นํ Aากบั กปภ.  
         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บคําขอจนถึงการยกเลกิการใช้นํ Aา 

 
๑ วนัทําการ 

 

                                                   
  

๑แก้ไขโดยระเบียบฯ  ฉบบัที& ๓ ข้อ  ๓  ลงวนัที&  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



๑๕๐ 
 

บัญชีเกณฑ์การให้บริการประชาชน 
แนบท้ายระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกาํหนดขั :นตอนและระยะเวลา 

การปฏบิัตงิานเพื%อประชาชน (ฉบับที% ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ชื%อเรื%อง / คาํขอ ระยะเวลา (ภายใน) 

๘. การคืนเงินประกนัการใช้นํ Aาของผู้ใช้นํ Aา 
         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บคําขอจนถึงการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ใช้นํ Aา 

๑ ชั&วโมง 

๙. การขอเปลี&ยนแปลงจาก การใช้นํ Aาแบบชั&วคราวเป็นแบบถาวร 
         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บคําขอจนถึงการเปลี&ยนแปลงสญัญาการใช้นํ Aา 

 
๑ ชั&วโมง 

๑๐. การขอเปิดจ่ายนํ Aา กรณีถกูระงบัการใช้นํ Aาชั&วคราวโดย กปภ. (ถกูตดัมาตร) 
         - รวมเวลาตั Aงแตรั่บคําขอจนถึงการติดตั Aงมาตรวดันํ Aาคืน 

 
๑ วนัทําการ 

๑๑. การเปลี&ยนมาตรวดันํ Aาชํารุด/ไมเ่ดิน 
       ๑๑.๑ มาตรวดันํ Aา ขนาด Ø  ๑/๒  นิ Aว – ๑ ๑/๒  นิ Aว 
         - ระยะเวลารับคําร้อง/รับเรื&อง จนออกปฏิบตัิงานเปลี&ยนมาตรแล้วเสร็จ 
       ๑๑.๒ มาตรวดันํ Aา ขนาดตั Aงแต ่Ø  ๒  นิ Aว ขึ Aนไป 
         - ระยะเวลารับคําร้อง/รับเรื&อง จนออกปฏิบตัิงานเปลี&ยนมาตรแล้วเสร็จ 
          (ทั Aงนี A ไมร่วมระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานอกเหนือการควบคมุ เช่น บ้านปิด             
มีสิ&งกีดขว้าง ต้องรื Aอถอนผู้ใช้นํ Aาไมใ่ห้ดาํเนินการ) 

 
 

๓ วนัทําการ 
 
 

๑๕ วนัทําการ 
 

๑๒. การให้บริการข้อมลูขา่วสาร 
         - ข้อมลูขา่วสารทั&วไปที&มใีห้บริการ 
         - กรณีข้อมลูที&เปิดเผยได้และต้องประสานงานกบัหนว่ยงาน 
         - กรณีข้อมลูที&อาจเปิดเผยไมไ่ด้และคณะกรรมการข้อมลูขา่วสารพิจารณาวินิจฉยั 

 
๑ วนัทําการ 
๗ วนัทําการ 

๓๐ วนัทําการ/ตาม พ.ร.บ.

ข้อมลูข่าวสารฯกําหนด 

๑๓. การรับชําระเงินคา่นํ Aาประปา ๓ นาทีตอ่ราย 

๑๔. การโอนสทิธิการใช้นํ Aาประปา ๑ ชั&วโมง 

๑๕. การซอ่มทอ่ประปาแตกรั&ว (เฉพาะทอ่บริการ ขนาดไมเ่กิน Ø  ๔  นิ Aว) ๒๔ ชั&วโมง 

๑๖. การแก้ไขเรื&องร้องเรียนอื&นๆ 
         - ระยะเวลายื&นคาํร้องจนถงึแจ้งสาเหตใุห้ผู้ใช้นํ Aาทราบ 
         - ระยะเวลาในการแก้ไขเรื&องร้องเรียน 

 
๓ วนัทําการ 

๑๐ วนัทําการ 

๑๗. การยื&นคาํขอเพื&อรับรองประปาเอกชน รวมระยะเวลาปฏิบตัิงาน ๓๐ วนัทําการ 

  
 

 



๑๕๑ 
 
 

บัญชีเกณฑ์การให้บริการประชาชน 
แนบท้ายระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกาํหนดขั :นตอนและระยะเวลา 

การปฏบิัตงิานเพื%อประชาชน (ฉบับที% ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ชื%อเรื%อง / คาํขอ ระยะเวลา (ภายใน) 

๑๘. งานที&เป็นบริการสาธารณะ 
       ๑๘.๑ การจ่ายนํ Aาประปากรณีเพลงิไหม้เป็นเวลาไมเ่กิน ๓๐ วนั นบัแตว่นัที&เกิดเพลงิไหม้ 
       ๑๘.๒ การจ่ายนํ Aาประปาให้แก่ประชาชนที&ประสบภาวะแห้งแล้ง หรือขาดแคลนนํ Aา
อปุโภคบริโภค 
         - กรณีที& กปภ. เป็นผู้ดําเนินการจ่ายนํ Aาโดยตรง 
         - กรณีที&หนว่ยงานอื&นมาขอรับนํ Aาไปจ่ายให้แก่ประชาชน 

โดยทนัที 
(ไมต้่องยื&นคาํขอ) 

 
 

๒๔ ชั&วโมง 
โดยทนัที 

 
หมายเหตุ  ในกรณีการประปาสว่นภมูิภาคสาขา ไมม่ีหรือมีทอ่และอปุกรณ์ที&ไมเ่พียงพอตอ่การให้บริการ หรือมีผู้ใช้บริการ
ตอ่วนัจํานวนมาก ระยะเวลาดําเนินการตามที&กําหนดไว้ในบญัชีเกณฑ์การให้บริการประชาชนข้างต้นอาจเปลี&ยนแปลงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




