๑๓๘
ระเบียบการประปาส่ วนภูมภิ าค
ว่ าด้ วยการรั บรองระบบประปาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๐
-------------โดยที& เ ป็ นการสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บัติ และกํ า หนดค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ตรวจสอบระบบประปาเอกชน เพื&อประกอบการขออนุญาตสัมปทาน และเพื&อให้ สอดคล้ องกับมติของ
คณะกรรมการจัดสรรที&ดิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปา
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้วา่ การ ออกระเบียบไว้ ดงั นี A
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี เA รี ย กว่ า “ระเบี ย บการประปาส่ ว นภูมิ ภ าค ว่ า ด้ ว ยการรั บ รอง
ระบบประปาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๐”
ข้ อ ๒ ให้ ใช้ ระเบียบนี A ตังแต่
A วนั ที& ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้ วยการกําหนดวิธีปฏิบตั ิในการ
ยื&นคําขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๓
บรรดาระเบี ยบหรื อ คํ า สั&ง ใด ที& ขัด หรื อ แย้ ง กับ ระเบี ยบนี A หรื อ ที& กํ าหนดไว้ แ ล้ ว ใน
ระเบียบนี A ให้ ใช้ ระเบียบนี Aแทน
ข้ อ ๔ ผู้ประสงค์จะให้ การประปาส่วนภูมิภาคดําเนินการตรวจสอบ และออกหนังสือ
รั บรองระบบประปาเอกชน ให้ ติดต่อยื&นคําขอที& สํานักงานประปาเขต หรื อที&สํานักงานใหญ่ การ
ประปาส่วนภูมิภาค
ข้ อ ๕ ผู้ยื&นคําขอจะต้ องกรอกข้ อความในแบบคําขอ ตามแบบคําขอท้ ายระเบียบนี A
ข้ อ ๖ ผู้ยื&นคําขอจะต้ องแนบเอกสารประกอบ และลงนามรั บรองเอกสารทุกฉบับ
จํานวน ๒ ชุด ดังต่อไปนี A
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้ านที&อยู่ในปั จจุบนั หากเป็ น
นิติบคุ คลจะต้ องยื&นหนังสือรับรองของนายทะเบียนนิติบคุ คล
(๒) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ^ในที&ดิน หรื อหนังสือยินยอมการใช้ ที&ดิน
ในบริ เวณชุมชนที&ยื&นขอรับความเห็นชอบ
(๓) สําเนาในอนุญาตเจาะนําA บาดาล สําเนาใบอนุญาตใช้ นําA บาดาลและ
ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพนํ าA บาดาลกรณี ใ ช้ นํ าA บาดาลและผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพนํ าA ดิ บ
และหนังสือรับรอง หรื อผลการคํานวณปริ มาณนํ Aาดิบ กรณีใช้ นํ Aาผิวดิน
(๔) แผนที&สงั เขปแสดงสถานที&ตงและตํ
ัA
าแหน่งชุมชน

๑๓๙
(๕) แบบแปลนแสดงพื Aนที&โครงการ
(๖) แบบแปลนแสดงรายละเอี ย ดการวางท่ อ ประปาภายนอกอาคาร
หัวดับเพลิงและประตูนํ Aา มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ : ๑,๐๐๐
(๗) แบบแปลนระบบประปา
(๘) รายการคํานวณความต้ องการใช้ นําA ระบบท่อจ่ายนําA รายการคํานวณ
ระบบประปาพร้ อมสําเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรผู้คํานวณ ออกแบบ และลงนามรับรองสําเนา
และรายการคํานวณทุกหน้ า
(๙)
หนั ง สื อ มอบอํ า นาจตามแบบที& แ นบท้ ายระเบี ย บนี A ในกรณี ที&
ผู้ประกอบการไม่ได้ ดําเนินการเอง
ข้ อ ๗ ให้ สํานักงานประปาเขตตรวจสอบคําขอ พร้ อมรายละเอียดเอกสารหากเห็นว่า
ถูกต้ อง ให้ ดําเนินการตรวจสอบระบบประปาโดยรวมทังระบบนํ
A
Aาดิบ ระบบผลิต ระบบจําหน่ายและ
อื&นๆ โดยให้ ตรวจสอบเฉพาะหลักเกณฑ์ การออกแบบ (DESIGN CRITERIA) และข้ อกํ าหนด
มาตรฐาน (GENERAL SPECFICATIONS) เท่านันA ในส่วนของรายละเอียดและการคํานวณให้ เป็ น
หน้ าที&ของวิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณเป็ นผู้รับผิดชอบ หากเห็นว่าไม่ถกู ต้ องตามมาตรฐานให้ แจ้ ง
ให้ ผ้ ขู อดําเนินการแก้ ไขเป็ นไปตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค และให้ ผ้ ตู รวจสอบลงนาม
พร้ อมกับประทับตรา กปภ. รับรอง (ตามแบบของ กปภ.) ในแบบระบบประปาที&ตรวจสอบแล้ ว
๑
ข้ อ ๘ ในกรณีที&เป็ นระบบประปาขนาดใหญ่เกินความสามารถของสํานักงานประปา
เขตที&จะตรวจสอบ ให้ สง่ ฝ่ ายวิศวกรรมเป็ นผู้ดําเนินการตรวจสอบ แล้ วส่งคืนให้ สํานักงานประปาเขต
รับไปดําเนินการ
๒
ข้ อ ๙ ผู้ยื&นคําขอจะต้ องเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบระบบ
ประปา ดังนี A
(๑) ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบระบบประปา คิดค่าใช้ จ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบแบบระบบท่อ คิดค่าใช้ จ่ายตามความยาวท่อ
ท่อขนาดเส้ น ผ่าศูน ย์ กลางตังA แต่ ๑๐๐ มิ ล ลิ เ มตร หรื อ ๔ นิ วA ขึนA ไป เมตรละ ๑๐ บาท ท่ อขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลางตํ&ากว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร หรื อ ๔ นิ Aว เมตรละ ๕ บาท
(๓) ชําระภาษีมลู ค่าเพิ&มตามกฎหมาย

๑

แก้ ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที& ๓ ข้ อ ๓ ลงวันที& ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

๒

แก้ ไขโดยระเบียบฯ ฉบับที& ๒ ข้ อ ๓ ลงวันที& ๒๒ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๔๐
ข้ อ ๑๐ ให้ ผ้ ูตรวจสอบจัดทําประมาณการรายละเอียดค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย
ตามข้ อ ๙ แล้ วเก็บไว้ เป็ นข้ อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค และให้ มีหนังสือแจ้ งค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้ จ่ายให้ ผ้ ยู ื&นคําขอทราบตามแบบฟอร์ มแนบท้ ายระเบียบนี A โดยให้ ผ้ ยู ื&นคําขอชําระค่าตรวจสอบ
แบบ โดยชําระเงิน ณ สถานที&ยื&นคําขอ
ข้ อ ๑๑ หลังจากผู้ยื&นคําขอชําระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายแล้ ว ให้ สํานักงาน
ประปาเขตออกหนังสือรับรองการตรวจสอบระบบประปา ตามแบบฟอร์ มที&แนบท้ ายระเบียบนี A โดยให้
ผู้อํานวยการสํานักงานประปาเขตลงนามในฐานะผู้รับมอบอํานาจปฏิบตั ิงานแทนผู้ว่าการ โดยผู้ยื&น
คําขอสามารถรับหนังสือรับรองและแบบแปลนระบบท่อที&ตรวจประทับตรารับรองแล้ วได้ ณ สถานที&
ยื&น คําขอ
ข้ อ ๑๒ วิธีปฏิบัติในการยื&นคําขอรั บหนังสือรั บรองระบบประปาเอกชนนอกจากที&
กําหนดไว้ ในระเบียบนี A ให้ นําเสนอผู้วา่ การ พิจารณาเป็ นรายๆ ไป
ข้ อ ๑๓ การปฏิบตั ิที&ได้ ดําเนินการไปแล้ วก่อนระเบียบนีใA ช้ บงั คับ หากได้ ดําเนินการ
เป็ นไปตามระเบียบเดิมว่าด้ วยการนันA หรื อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที&กําหนดไว้ ในระเบียบนี A ให้ ถือว่า
สมบูรณ์ตามระเบียบนี A
ประกาศ ณ วันที& ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ธันยา หาญพล
(นายธันยา หาญพล)
ผู้วา่ การการประปาส่วนภูมิภาค

๑๔๑
แบบคําขอรั บหนังสือรั บรองระบบประปาเอกชน
เลขที&คําขอ...........................
เขียนที&..............................
วันที&.............เดือน...............................พ.ศ. .............
ข้ า พ เ จ้ า ........................................................อ า ยุ ...........................ปี
บัตรประจําตัว/บัตรประชาชนเลขที&.................................................สถานที&ออกบัตร.......................
ออกให้ เมื&อ.............................อยู่บ้านเลขที&........................ซอย...............................ถนน..............
แขวง/ตํา บล.....................................เขต/อําเภอ..............................จังหวัด ...............................
โทร................................จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ชื&อ................................................................
ซึง& ตังอยู
A ่ที&...............ซอย.............................ถนน...................................แขวง/ตําบล.....................
เขต/อําเภอ...........................จังหวัด..........................โทร................................มีความประสงค์ให้
การประปาส่วนภูมิภาค ดําเนิ นการตรวจสอบรั บรองระบบประปาและออกหนังสือรั บรองประปา
สําหรับโครงการ.................................................................ซึง& ตังอยู
A ่ที&.................ซอย....................
ถนน...............................................แขวง/ตําบล............................อําเภอ/เขต.............................
จังหวัด.....................โทร..........................
ข้ าพเจ้ ายิ นยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของการประปาส่วนภูมิภาค พร้ อมได้ แนบ
หลักฐานประกอบโดยลงนามรับรองทุกฉบับ จํานวน ๒ ชุดแล้ ว ดังต่อไปนี A
□ สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้ านที&อยู่ในปั จจุบนั (หากเป็ นนิติบคุ คล
ต้ องยื&นหนังสือรับรองของนายทะเบียนนิติบคุ คล)
□ สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที&ดินหรื อใบยินยอมการใช้ ที&ดิน
□ สํ า เนาใบอนุญ าตเจาะนํ าA บาดาลและสํ า เนาในอนุญ าตใช้ นํ าA บาดาลและ
ผลวิเคราะห์นํ Aาบาดาล (กรณีใช้ นํ Aาบาดาล)
□ ผลวิเคราะห์นํ Aาดิบและหนังสือรับรองปริ มาณนํ Aาดิบ (กรณีใช้ นํ Aาผิวดิน)
□ แผนที&สงั เขปแสดงสถานที&และตําแหน่งชุมชน
□ แบบแปลนแสดงพื Aนที&โครงการ
□ แบบแปลนแสดงรายละเอียดการวางท่อประปาภายนอกอาคาร หัวดับเพลิง และ
ประตูนํ Aา มาตรส่วนไม่เล็กกว่า ๑ : ๑,๐๐๐
□ แบบแปลนระบบประปา

๑๔๒
□ รายการคํ านวณความต้ องการใช้ นํ าA ระบบท่ อจ่ ายนํ าA และรายการคํา นวณ
ระบบประปาพร้ อมสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมของวิศวกรที&คํานวณออกแบบพร้ อมลงนาม
รับรองทุกแผ่น
□ หนังสือมอบอํานาจ กรณีที&ผ้ ปู ระกอบการไม่ได้ ยื&นคําขอเอง
มาเพื&อประกอบการพิจารณาด้ วยแล้ ว
ลงชื&อ..........................................ผู้ขอ
(..............................................)
วันที&.............เดือน..................ปี ........................

๑๔๓
หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที&...........................
วันที&............เดือน..............................พ.ศ. ..................
โดยหนังสือฉบับนี A ข้ าพเจ้ า..................................................................อายุ.........ปี
บัตรประจําตัว/บัตรประชาชนเลขที&................................................สถานที&ออกบัตร.......................
ออกให้ เมื&อ....................................อยู่บ้านเลขที&....................................ซอย................................
ถนน...........................................แขวง/ตําบล....................................อําเภอ/เขต..........................
จังหวัด..........................โทร................................จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลชื&อ...............................
ซึง& ตังอยู
A ่เลขที&........................ซอย.............................ถนน............................แขวง/ตําบล..............
อําเภอ..................................จังหวัด.....................................โทร.....................................
ขอมอบให้ ..................................................................อายุ .............................ปี
บัตรประจําตัว/บัตรประชาชนเลขที&...................................สถานที&ออกบัตร...................................
ออกให้ เมื&อ................................อยู่บ้านเลขที&...................... ซอย.................................................
ถนน................................... แขวง/ตําบล................................ อําเภอ/เขต...................................
จัง หวัด ............................โทร.................................เป็ นผู้มี อํ า นาจดํ า เนิ น การขอให้ ก ารประปา
ส่วนภูมิภาคดําเนินการตรวจสอบแบบระบบประปา และออกหนังสือรับรองระบบประปาโครงการ
.............................................................................................ซึง& ตังอยู
A ่เลขที&................................
ซอย.........................ถนน........................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ..........................
จั ง หวั ด ..............................โทร..............................แทนข้ าพเ จ้ าได้ ทุ ก ประก าร การใดซึ& ง
..............................................ผู้รับมอบอํานาจได้ กระทําไป ให้ ถือเสมือนข้ าพเจ้ าได้ กระทําไปด้ วย
ตนเองทังสิ
A Aน
(ลงชื&อ)..................................... ผู้มอบอํานาจ
(........................................)

(ลงชื&อ)...................................ผู้รับมอบอํานาจ
(........................................)

(ลงชื&อ)...........................................พยาน
(........................................)

(ลงชื&อ).....................................พยาน
(........................................)

๑๔๔

ที& มท……………...

สํานักงานประปาเขต......
การประปาส่วนภูมิภาค
เลขที&..............ถนน.............
ตําบล............อําเภอ...........
จังหวัด..........โทร. ..............
วันที& ........ เดือน .............. พ.ศ. ......

เรื& อง ขอแจ้ งค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบระบบประปา
เรี ยน ...................................................................
ตามที&......................................ได้ ยื&นคําขอเลขที&…….………เมื&อวันที&...................
ให้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดําเนินการตรวจสอบรับรองระบบประปา และออกหนังสือรับรอง
ระบบประปาสําหรับโครงการ.............................................................. ซึง& ตังอยู
A ่เลขที&....................
ซอย....................ถนน..........................แขวง/ตําบล.......................อําเภอ................................
จังหวัด..........................นันA
กปภ.ได้ ดําเนินการตรวจสอบและเห็นชอบระบบประปาของโครงการดังกล่าวแล้ ว
ดังนันA จึงขอแจ้ งค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบแบบระบบประปา รวมภาษี มูลค่าเพิ&ม เป็ นเงิน............
บาท (.........................................) โดยขอให้ ชําระเป็ นเงินสด หรื อดร๊ าฟท์ ณ ................................
จึงเรี ยนมาเพื&อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไปด้ วย จักขอบคุณยิ&ง
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานประปาเขต..........
ปฏิบตั ิงานแทนผู้วา่ การการประปาส่วนภูมิภาค

๑๔๕

ที& มท……………...
สํานักงานประปาเขต......
การประปาส่วนภูมิภาค
เลขที&..............ถนน............
ตําบล............อําเภอ..........
จังหวัด..........โทร. ..............
วันที&....... เดือน ............ พ.ศ. ......
เรื& อง ขอแจ้ งผลการตรวจสอบระบบประปา
เรี ยน ...................................................................
ตามที& .................................................ได้ ยื& น คํ า ขอให้ การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค
(กปภ.) ตรวจสอบรับรองระบบประปาโครงการ.............................................................................
ซึง& ตังอยู
A ่เลขที&.....................ตําบล.....................................อําเภอ................................................
จังหวัด...............................................ซึง& ดําเนินการโดย..............................................................
ซึง& ตังอยู
A ่เลขที&....................................ตําบล.....................................อําเภอ..................................
จังหวัด..................................นันA
กปภ. ยังไม่สามารถให้ บริ การได้ ในปั จจุบนั และคาดว่าจะสามารถให้ บริ การได้ ราวปี
พ.ศ. ....และ กปภ. ได้ ดําเนินการตรวจสอบแบบแปลนระบบประปาของโครงการตามแบบที&ลงนาม
รับรองแล้ ว ที& มท .....................ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค
จึงเรี ยนมาเพื&อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................)
ผู้อํานวยการสํานักงานประปาเขต..........
ปฏิบตั ิงานแทนผู้วา่ การการประปาส่วนภูมิภาค

