
๑๓๘ 
 

ระเบียบการประปาส่วนภมูภิาค 
ว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
-------------- 

 
  โดยที&เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติ และกําหนดค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบระบบประปาเอกชน เพื&อประกอบการขออนญุาตสมัปทาน และเพื&อให้สอดคล้องกบัมติของ
คณะกรรมการจัดสรรที&ดิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบญัญัติการประปา            
สว่นภมิูภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้วา่การ ออกระเบียบไว้ดงันี A 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี Aเรียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการรับรอง          
ระบบประปาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๐” 
  ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี A ตั Aงแตว่นัที&  ๒๗  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการประปาส่วนภมิูภาค ว่าด้วยการกําหนดวิธีปฏิบติัในการ
ยื&นคําขอรับหนงัสือรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  บรรดาระเบียบหรือคําสั&งใด ที&ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี A หรือที&กําหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี A ให้ใช้ระเบียบนี Aแทน 
  ข้อ ๔ ผู้ประสงค์จะให้การประปาส่วนภมิูภาคดําเนินการตรวจสอบ และออกหนงัสือ
รับรองระบบประปาเอกชน ให้ติดต่อยื&นคําขอที&สํานักงานประปาเขต หรือที&สํานักงานใหญ่ การ
ประปาสว่นภมิูภาค 
  ข้อ ๕ ผู้ ยื&นคําขอจะต้องกรอกข้อความในแบบคําขอ ตามแบบคําขอท้ายระเบียบนี A 
  ข้อ ๖ ผู้ ยื&นคําขอจะต้องแนบเอกสารประกอบ และลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ 
จํานวน ๒ ชดุ ดงัตอ่ไปนี A 
   (๑) สําเนาบตัรประจําตวัและสําเนาทะเบียนบ้านที&อยู่ในปัจจุบนั หากเป็น      
นิติบคุคลจะต้องยื&นหนงัสือรับรองของนายทะเบียนนิติบคุคล 
   (๒) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธ̂ิในที&ดิน หรือหนังสือยินยอมการใช้ที&ดิน      
ในบริเวณชมุชนที&ยื&นขอรับความเห็นชอบ 
   (๓) สําเนาในอนุญาตเจาะนํ Aาบาดาล สําเนาใบอนุญาตใช้นํ Aาบาดาลและ      
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ Aาบาดาลกรณีใช้นํ Aาบาดาลและผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ Aาดิบ                
และหนงัสือรับรอง หรือผลการคํานวณปริมาณนํ Aาดิบ กรณีใช้นํ Aาผิวดิน 
   (๔) แผนที&สงัเขปแสดงสถานที&ตั Aงและตําแหน่งชมุชน 



๑๓๙ 
 
   (๕) แบบแปลนแสดงพื Aนที&โครงการ 

(๖) แบบแปลนแสดงรายละเอียดการวางท่อประปาภายนอกอาคาร             
หวัดบัเพลิงและประตนํู Aา มาตราสว่นไม่เลก็กวา่ ๑ : ๑,๐๐๐ 
   (๗) แบบแปลนระบบประปา 
   (๘) รายการคํานวณความต้องการใช้นํ Aา ระบบท่อจ่ายนํ Aา รายการคํานวณ
ระบบประปาพร้อมสําเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรผู้ คํานวณ ออกแบบ และลงนามรับรองสําเนา 
และรายการคํานวณทกุหน้า 
   (๙) หนังสือมอบอํานาจตามแบบที&แนบท้ายระเบียบนี A ในกรณีที&
ผู้ประกอบการไม่ได้ดําเนินการเอง 
  ข้อ ๗ ให้สํานกังานประปาเขตตรวจสอบคําขอ พร้อมรายละเอียดเอกสารหากเห็นว่า
ถกูต้อง ให้ดําเนินการตรวจสอบระบบประปาโดยรวมทั Aงระบบนํ Aาดิบ ระบบผลิต ระบบจําหน่ายและ
อื&นๆ โดยให้ตรวจสอบเฉพาะหลักเกณฑ์การออกแบบ (DESIGN CRITERIA) และข้อกําหนด
มาตรฐาน (GENERAL SPECFICATIONS) เท่านั Aน ในส่วนของรายละเอียดและการคํานวณให้เป็น
หน้าที&ของวิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณเป็นผู้ รับผิดชอบ หากเห็นว่าไม่ถกูต้องตามมาตรฐานให้แจ้ง
ให้ผู้ขอดําเนินการแก้ไขเป็นไปตามมาตรฐานของการประปาส่วนภมิูภาค และให้ผู้ตรวจสอบลงนาม
พร้อมกบัประทบัตรา กปภ. รับรอง (ตามแบบของ กปภ.) ในแบบระบบประปาที&ตรวจสอบแล้ว 
  ๑ข้อ ๘ ในกรณีที&เป็นระบบประปาขนาดใหญ่เกินความสามารถของสํานกังานประปา
เขตที&จะตรวจสอบ ให้สง่ฝ่ายวิศวกรรมเป็นผู้ ดําเนินการตรวจสอบ แล้วส่งคืนให้สํานกังานประปาเขต
รับไปดําเนินการ 
  ๒ข้อ ๙ ผู้ ยื&นคําขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบ
ประปา ดงันี A 
   (๑) คา่ธรรมเนียมในการตรวจสอบระบบประปา คิดคา่ใช้จ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท 
   (๒) คา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบแบบระบบท่อ คิดค่าใช้จ่ายตามความยาวท่อ 
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั Aงแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือ ๔ นิ Aวขึ Aนไป เมตรละ ๑๐ บาท ท่อขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลางตํ&ากวา่ ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือ ๔ นิ Aว เมตรละ ๕ บาท 
   (๓) ชําระภาษีมลูคา่เพิ&มตามกฎหมาย 

                                                   
  ๑แก้ไขโดยระเบียบฯ  ฉบบัที&  ๓  ข้อ  ๓  ลงวนัที&  ๑  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
  ๒แก้ไขโดยระเบียบฯ  ฉบบัที&  ๒  ข้อ  ๓  ลงวนัที&  ๒๒  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
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  ข้อ ๑๐ ให้ผู้ตรวจสอบจัดทําประมาณการรายละเอียดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ตามข้อ ๙ แล้วเก็บไว้เป็นข้อมลูของการประปาส่วนภมิูภาค และให้มีหนงัสือแจ้งค่าธรรมเนียม และ
คา่ใช้จ่ายให้ผู้ ยื&นคําขอทราบตามแบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบนี A โดยให้ผู้ ยื&นคําขอชําระค่าตรวจสอบ
แบบ โดยชําระเงิน ณ สถานที&ยื&นคําขอ 
  ข้อ ๑๑ หลงัจากผู้ ยื&นคําขอชําระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว ให้สํานักงาน
ประปาเขตออกหนงัสือรับรองการตรวจสอบระบบประปา ตามแบบฟอร์มที&แนบท้ายระเบียบนี A โดยให้
ผู้อํานวยการสํานกังานประปาเขตลงนามในฐานะผู้ รับมอบอํานาจปฏิบติังานแทนผู้ว่าการ โดยผู้ ยื&น   
คําขอสามารถรับหนงัสือรับรองและแบบแปลนระบบท่อที&ตรวจประทบัตรารับรองแล้วได้ ณ สถานที&
ยื&น คําขอ 
  ข้อ ๑๒ วิธีปฏิบัติในการยื&นคําขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชนนอกจากที&
กําหนดไว้ในระเบียบนี A ให้นําเสนอผู้วา่การ พิจารณาเป็นรายๆ ไป 
  ข้อ ๑๓ การปฏิบติัที&ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนระเบียบนี Aใช้บงัคบั หากได้ดําเนินการ
เป็นไปตามระเบียบเดิมว่าด้วยการนั Aน หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที&กําหนดไว้ในระเบียบนี A ให้ถือว่า
สมบรูณ์ตามระเบียบนี A 
 

ประกาศ  ณ  วนัที&  ๒๗  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

ธนัยา หาญพล 
(นายธนัยา  หาญพล) 

ผู้วา่การการประปาสว่นภมิูภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

แบบคาํขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน 
เลขที&คําขอ........................... 

เขียนที&.............................. 
วนัที&.............เดือน...............................พ.ศ. ............. 

  ข้ า พ เ จ้ า ........................................................อ า ยุ ...........................ปี                  
บตัรประจําตวั/บตัรประชาชนเลขที&.................................................สถานที&ออกบตัร.......................
ออกให้เมื&อ.............................อยู่บ้านเลขที&........................ซอย...............................ถนน..............
แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ..............................จังหวัด...............................   
โทร................................จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ชื&อ................................................................    
ซึ&งตั Aงอยู่ที&...............ซอย.............................ถนน...................................แขวง/ตําบล.....................
เขต/อําเภอ...........................จังหวดั..........................โทร................................มีความประสงค์ให้
การประปาส่วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบรับรองระบบประปาและออกหนังสือรับรองประปา
สําหรับโครงการ.................................................................ซึ&งตั Aงอยู่ที&.................ซอย....................
ถนน...............................................แขวง/ตําบล............................อําเภอ/เขต.............................
จงัหวดั.....................โทร.......................... 
  ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมได้แนบ
หลกัฐานประกอบโดยลงนามรับรองทกุฉบบั จํานวน ๒ ชดุแล้ว ดงัตอ่ไปนี A 

  □ สําเนาบตัรประจําตวัและสําเนาทะเบียนบ้านที&อยู่ในปัจจบุนั (หากเป็นนิติบคุคล
ต้องยื&นหนงัสือรับรองของนายทะเบียนนิติบคุคล) 

  □ สําเนาหนงัสือแสดงสิทธิในที&ดินหรือใบยินยอมการใช้ที&ดิน 

  □ สําเนาใบอนุญาตเจาะนํ Aาบาดาลและสําเนาในอนุญาตใช้นํ Aาบาดาลและ                
ผลวิเคราะห์นํ Aาบาดาล (กรณีใช้นํ Aาบาดาล) 

  □ ผลวิเคราะห์นํ Aาดิบและหนงัสือรับรองปริมาณนํ Aาดิบ (กรณีใช้นํ Aาผิวดิน) 

  □ แผนที&สงัเขปแสดงสถานที&และตําแหน่งชมุชน 

  □ แบบแปลนแสดงพื Aนที&โครงการ 

  □ แบบแปลนแสดงรายละเอียดการวางท่อประปาภายนอกอาคาร หวัดบัเพลิง และ
ประตนํู Aา มาตรสว่นไม่เลก็กวา่ ๑ : ๑,๐๐๐  

  □ แบบแปลนระบบประปา 
 



๑๔๒ 
 

  □ รายการคํานวณความต้องการใช้นํ Aา ระบบท่อจ่ายนํ Aาและรายการคํานวณ         
ระบบประปาพร้อมสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมของวิศวกรที&คํานวณออกแบบพร้อมลงนาม
รับรองทกุแผ่น 

  □ หนงัสือมอบอํานาจ กรณีที&ผู้ประกอบการไม่ได้ยื&นคําขอเอง  
มาเพื&อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
 

ลงชื&อ..........................................ผู้ขอ 
(..............................................) 

                 วนัที&.............เดือน..................ปี........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

หนังสือมอบอาํนาจ 
เขียนที&........................... 

วนัที&............เดือน..............................พ.ศ. .................. 
  โดยหนงัสือฉบบันี A ข้าพเจ้า..................................................................อาย.ุ........ปี 
บตัรประจําตวั/บตัรประชาชนเลขที&................................................สถานที&ออกบตัร.......................
ออกให้เมื&อ....................................อยู่บ้านเลขที&....................................ซอย................................
ถนน...........................................แขวง/ตําบล....................................อําเภอ/เขต..........................
จงัหวดั..........................โทร................................จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลชื&อ...............................
ซึ&งตั Aงอยู่เลขที&........................ซอย.............................ถนน............................แขวง/ตําบล..............
อําเภอ..................................จงัหวดั.....................................โทร..................................... 
  ขอมอบให้..................................................................อายุ .............................ปี          
บตัรประจําตวั/บตัรประชาชนเลขที&...................................สถานที&ออกบตัร...................................
ออกให้เมื&อ................................อยู่บ้านเลขที&...................... ซอย.................................................
ถนน................................... แขวง/ตําบล................................ อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด............................โทร.................................เป็นผู้ มีอํานาจดําเนินการขอให้การประปา            
ส่วนภูมิภาคดําเนินการตรวจสอบแบบระบบประปา และออกหนังสือรับรองระบบประปาโครงการ
.............................................................................................ซึ&งตั Aงอยู่เลขที&................................
ซอย.........................ถนน........................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ..........................
จั งห วัด ..............................โท ร ..............................แท น ข้าพ เ จ้ า ไ ด้ทุก ปร ะ ก าร  ก า ร ใดซึ& ง
..............................................ผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําไป ให้ถือเสมือนข้าพเจ้าได้กระทําไปด้วย
ตนเองทั Aงสิ Aน 
 
(ลงชื&อ)..................................... ผู้มอบอํานาจ        (ลงชื&อ)...................................ผู้ รับมอบอํานาจ 
          (........................................)        (........................................) 
 
(ลงชื&อ)...........................................พยาน        (ลงชื&อ).....................................พยาน 
            (........................................)        (........................................) 
 
 



๑๔๔ 
 
 
ที& มท……………...       สํานกังานประปาเขต...... 
         การประปาสว่นภมิูภาค 
         เลขที&..............ถนน............. 
         ตําบล............อําเภอ........... 
         จงัหวดั..........โทร. .............. 
 

วนัที& ........ เดือน .............. พ.ศ. ...... 
 
เรื&อง ขอแจ้งคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบประปา 
 
เรียน ................................................................... 
 
  ตามที&......................................ได้ยื&นคําขอเลขที&…….………เมื&อวนัที&...................
ให้การประปาส่วนภมิูภาค (กปภ.) ดําเนินการตรวจสอบรับรองระบบประปา และออกหนงัสือรับรอง
ระบบประปาสําหรับโครงการ.............................................................. ซึ&งตั Aงอยู่เลขที&....................
ซอย....................ถนน..........................แขวง/ตําบล.......................อําเภอ................................ 
จงัหวดั..........................นั Aน 
  กปภ.ได้ดําเนินการตรวจสอบและเห็นชอบระบบประปาของโครงการดงักล่าวแล้ว 
ดงันั Aนจึงขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแบบระบบประปา รวมภาษีมูลค่าเพิ&ม เป็นเงิน............
บาท (.........................................) โดยขอให้ชําระเป็นเงินสด หรือดร๊าฟท์ ณ ................................ 
 
  จงึเรียนมาเพื&อโปรดพิจารณาดําเนินการตอ่ไปด้วย จกัขอบคณุยิ&ง 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(.........................................) 
ผู้อํานวยการสํานกังานประปาเขต.......... 

ปฏิบติังานแทนผู้วา่การการประปาสว่นภมิูภาค 

 



๑๔๕ 
 
 
ที& มท……………...        

สํานกังานประปาเขต...... 
         การประปาสว่นภมิูภาค 
         เลขที&..............ถนน............ 
         ตําบล............อําเภอ.......... 
         จงัหวดั..........โทร. .............. 
 

วนัที&....... เดือน ............ พ.ศ. ...... 
 
เรื&อง ขอแจ้งผลการตรวจสอบระบบประปา 
เรียน ................................................................... 
 
  ตามที& .................................................ได้ยื&นคําขอให้การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) ตรวจสอบรับรองระบบประปาโครงการ............................................................................. 
ซึ&งตั Aงอยู่เลขที&.....................ตําบล.....................................อําเภอ................................................ 
จงัหวดั...............................................ซึ&งดําเนินการโดย..............................................................
ซึ&งตั Aงอยู่เลขที&....................................ตําบล.....................................อําเภอ..................................
จงัหวดั..................................นั Aน  
  กปภ. ยงัไม่สามารถให้บริการได้ในปัจจบุนั และคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ราวปี 
พ.ศ. ....และ กปภ. ได้ดําเนินการตรวจสอบแบบแปลนระบบประปาของโครงการตามแบบที&ลงนาม
รับรองแล้ว ที& มท .....................วา่เป็นไปตามมาตรฐานของการประปาสว่นภมิูภาค 
 

  จงึเรียนมาเพื&อโปรดพิจารณาดําเนินการตอ่ไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(.........................................) 
ผู้อํานวยการสํานกังานประปาเขต.......... 

ปฏิบติังานแทนผู้วา่การการประปาสว่นภมิูภาค 

 




