กลิ่นคลอรีน ติดต่อ กปภ.
ในน�้ำประปา
ได้อย่างไร?

ปลอดภัยหรือไม่?
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5 ค�ำ

ปลอดภัย 100%
Cl

chlorine

Cl

chlorine

กปภ. ใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน�้ำประปา
ตามปริมาณที่องค์การอนามัยโลก (WHO)
ก�ำหนด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอน

PWA Contact Center 1662

LINE Official
@PWAThailand

สถานีผลิตน�้ำ กปภ. มีการควบคุมปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ
หลังจากที่มีระยะเวลาสัมผัสที่เหมาะสมแล้วอยู่ ในช่วง

0.6-2.5
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มิลลิกรัมต่อลิตร

PWA Mobile Application
PWA 1662

Website

www.pwa.co.th

QUESTIONS & ANSWERS
การประปาส่วนภูมภิ าค

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

โดยในระบบจ่ายคลอรีนอิสระคงเหลือ
ไม่น้อยกว่า

ปลายเส้นท่อระบบจ่ายน�้ำ
ไม่น้อยกว่า

มิลลิกรัมต่อลิตร

มิลลิกรัมต่อลิตร

0.5

0.2

E-Mail

pr@pwa.co.th

Facebook

facebook.com/provincialwaterworksauthority

ติดต่อ กปภ.สาขาในพื้นที่ ให้บริการ

น�้ำไหลอ่อน
เกิดจากอะไร?

สภาพภูมิประเทศ สูง-ต�่ำ ไม่เท่ากัน
มีการใช้น�้ำประปาร่วมกันในเวลาเร่งด่วน
ปิดจ่ายน�้ำ ซ่อมท่อประปา

ค่าน�้ำประปา
คิดอย่างไร?
สูตรการคิดค่าน�้ำ

ค่าน�้ำ + ค่าบริการ

ค�ำแนะน�ำเมื่อพบว่า

น�้ำประปาไหลอ่อน
ตรวจสอบวาล์วน�้ำว่าเปิด-ปิดอยู่หรือไม่?
สอบถามเพื่อนบ้านว่าน�้ำไหลปกติหรือไม่?
ตรวจสอบว่ามีน�้ำรั่วไหลภายในหรือไม่?
สอบถามสาเหตุที่ กปภ. สาขาของท่าน

฿

+

VAT

ค่าน�้ำ

คิดจากปริมาณการใช้น�้ำของผู้ ใช้น�้ำ
ตามอัตราที่ กปภ. ก�ำหนด

ค่าบริการ

ค่าบ�ำรุงรักษาเส้น ท่อและมาตรวัดน�้ำ
ให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ (ยกเว้นท่อ
ภายในบ้าน) โดยเรียกเก็บเป็นรายเดือน
ตามขนาดของมาตรวัดน�้ำ

VAT

7%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
คิดตามอัตราที่รัฐบาลก�ำหนด
ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 7

ท�ำอย่างไร?

เมื่อค่าน�้ำสูง
ผิดปกติ
อาจเกิดจากการรัว่ ไหลของอุปกรณ์ประปา
เช่น ท่อแตกรัว่ อุปกรณ์สขุ ภัณฑ์รวั่ ไหล

3

ควรลองปิดก็อกน�ำ้ ทุกตัวภายในบ้าน
หากมาตรน�ำ้ ยังเดินอยู่

อาจเกิดท่อแตกรัว่ ภายในบ้าน
ซอ่ ม
ใหร้ บี ตดิ ตอ่ ชา่ งทา่ นโดยเรว็
ประปาใกลบ้ า้ นนำ�้
เพอื่ ปอ้ งกนั คา่
ทสี่ งู ผดิ ปกติ !!
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ติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมการไหลของน�ำ้

ติดตั้งลูกลอยหรืออุปกรณ์ควบคุมการไหลของน�้ำ เพื่อป้องกันการ
สูญเสียน�้ำจากการไหลท่วมภาชนะรองรับและเก็บกักน�้ำ

!

PREESURE

ระวังแรงดันของน�ำ้

ไม่เพิม่ แรงดันและปริมาณการไหลของน�ำ้ ในสายส่งน�ำ้ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกอาคาร โดยการติดตั้งปั๊มน�้ำเพื่อเร่งการจ่ายน�้ำไปยัง
ส่วนต่างๆ ของอาคาร

Y O U

REUSE RED UCE RECYCLE
ลดการใช้น�้ำ น�ำน�้ำมาใช้ซ�้ำ ใช้น�้ำแบบหมุนเวียน

อย่าลืม ปิดวาล์วน�ำ้

ปิดวาล์วน�้ำเข้าบ้านและวาล์วน�้ำจากภาชนะเก็บกักน�้ำ
ของอาคารทุกครั้ง เมื่อมีการซ่อมแซม ติดตั้ง หรือ
ก่อสร้างใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสายส่งน�้ำ ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร

ใช้แรงโน้มถ่วงเป็นตัวช่วย

ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับการส�ำรองน�ำ้
บนโครงสร้ า งของอาคารโดยใช้ ห ลั ก การ
แรงโน้ ม ถ่ ว ง เพื่ อ ให้ ส ามารถจ่ า ยน�้ ำ ไปยั ง
ส่วนต่างๆ ของอาคาร
ขอบคุณข้อมูลจาก
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.)

Association for the Development of Environmental Quality (ADEQ)

M A K E
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ประหยัดน�ำ้ ...คุณทำ�ได้
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อาบน�้ำฝักบัว ประหยัดกว่า
การอาบน�้ำจากฝักบัวจะใช้น�้ำน้อยกว่าการอาบในอ่างอาบน�้ำ
ได้ถึงร้อยละ 27 จึงควรช�ำระล้างร่างกายด้วยการอาบน�้ำจาก
ฝักบัว แทนการอาบน�้ำในอ่างอาบน�้ำ

เลือกสุขภัณฑ์ประหยัดน�้ำ

ติ ด ตั้ ง และใช้ สุ ข ภั ณ ฑ์ ป ระหยั ด น�้ ำ แทนการเลื อ กใช้
สุขภัณฑ์ทั่วไปโดยรุ่นประหยัดน�้ำมีวางจ�ำหน่ายทั่วไป
ใช้น�้ำเพียง 4-6 ลิตร

ตรวจสอบจุดรัว่ ไหล

การรั่วไหลของน�้ำ ตรวจได้โดยการใช้สีผสมอาหารใส่ลง
ในน�้ำที่ิอยู่ในถังพักน�้ำของสุขภัณฑ์และภายใน 10 นาที ถ้าพบ
ว่ามีสไี หลลงในโถสุขภัณฑ์แสดงว่ามีการรัว่ ให้ตรวจสอบจุดที่
รัว่ และเปลีย่ นอุปกรณ์ หรือจะใช้กระดาษทิชชูว่ างตามแนวผนัง
ด้านในของโถสุขภัณฑ์ ถ้าพบว่ากระดาษทิชชูเปียกแสดงว่า
มีการรั่วของชุดสุขภัณฑ์ให้หาต�ำแหน่งที่รั่วและซ่อมทันที

เลือกใช้เครื่องซักผ้าฝาหน้า

กรณีที่ซักด้วยเครื่องควรซักผ้าปริมาณที่สอดคล้องกับขีดความ
สามารถของเครื่อง และเลือกใช้เครื่องซักผ้าประเภทฝาหน้า
โดยใช้น�้ำ 95-113 ลิตรต่อการซักหนึ่งครั้ง ขณะที่เครื่องซักผ้า
ฝาบนใช้น�้ำ 132-208 ลิตรต่อการซักแต่ละครั้ง

ประหยัดน�้ำใน
รองรับน�้ำฝน

รองรับและเก็บน�้ำฝนในภาชนะกักเก็บเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืช
ปริมาณน�้ำฝน 5 มิลลิลิตรบนหลังคา 100 ตารางเมตร จะได้
ปริมาณน�้ำฝนมากถึง 500 ลิตร

สำ�นักงาน

ลดการระเหยของน�้ำ

ให้น�้ำแก่พืชในตอนเช้าและหลีกเลี่ยงการรดน�้ำขณะที่มีลมแรง
เพื่อลดการสูญเสียน�้ำจากการระเหย ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ
ตั้งแต่เช้ามืดจนถึง 9.00 นาฬิกา

จัดกลุม่ พืช

จัดกลุม่ พืชตามระดับความต้องการน�ำ้ เพือ่ ลดการ
สูญเสียน�ำ้ จากการให้นำ�้ แก่พชื ทีไ่ ม่ตอ้ งการน�ำ้ มาก

ตรวจสอบสปริงเกอร์

ตรวจสอบให้สปริงเกอร์มีรัศมีจ่ายน�้ำให้แก่พืชและพื้นที่เพาะปลูก
ไม่ใช่พื้นผิวถนน ทางเท้า หรืออาคาร ซึ่งจะเป็นการสูญเสียน�้ำ

สร้างการมีส่วนร่วมประหยัดน�้ำ

ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงานในการประหยัดน�้ำ
ด้วยกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การตรวจสอบการรั่วไหล การส�ำรวจ
พฤติกรรมการใช้น�้ำที่ไม่เหมาะสม และการท�ำงานที่ผิดปกติของ
อุปกรณ์ใช้น�้ำต่างๆ

ตรวจสอบการใช้น�้ำ

จัดให้มีการตรวจสอบปริมาณการใช้น�้ำภายในสถานที่ต่างๆ ของ
องค์กร เพือ่ ทราบปริมาณการใช้นำ�้ การสูญเสีย และการสิน้ เปลือง
น�้ำ รวมทั้งการรั่วไหลในจุดต่างๆ ของการใช้น�้ำทั้งหมด

ดินดี ประหยัดน�้ำได้

การเพิ่มสารอินทรีย์ให้แก่ดินจะช่วยท�ำให้ดินอุ้มน�้ำ
ดูดซับน�ำ้ ได้มาก ส่งผลให้เแร่ธาตุอยูใ่ นดินมาก ซึง่ จะ
เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การปลูกพืชใกล้กนั จึงเป็นการใช้นำ�้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งมาตรน�้ำแยก

ติ ด ตั้ ง มาตรวั ด น�้ ำ แยกส่ ว นจากมาตรวั ด น�้ ำ รวม
เพือ่ ติดตามปริมาณการใช้นำ�้ ตรวจสอบการรัว่ ไหล
และการปรับปรุงให้มกี ารใช้นำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ออกแบบอาคารประหยัดน�ำ้

การเกแษบบตปรระหยดั นำ�้

กรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือต่อเติมอาคาร
ควรลดการสูญเสียน�้ำด้วยการออกแบบอาคารให้
สามารถใช้ประโยชน์จากการรองรับและกักเก็บน�้ำ
ฝนได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการส�ำรองน�้ำเพื่อให้ระบบ
การจ่ายน�ำ้ ภายในอาคารสามารถจ่ายน�ำ้ ไปยังส่วน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 ขัน้ ตอน

ขอติดตัง้

3

ประปา

แจ้งขอใช้น�้ำประปา

1

ผู้ใช้น�้ำสามารถขอใช้น�้ำได้ 4 ช่องทาง
www.pwa.co.th

Application

PWA 1662

ยืน่ ค�ำขอทางเว็บไซต์

www.pwa.co.th
@PWAThailand

ยืน่ ค�ำขอด้วยตนเองได้ที่

กปภ.ทุกสาขา

กรณีที่ 1

ส�ำรวจสถานที่การติดตั้ง

เตรียมหลักฐานที่ใช้
Thai

ตั ร
วันออกบ

ายุ
วันหมดอ

ช�ำระเงินค่าติดตั้ง

5

ช�ำระเงินค่าติดตั้งประปาภายใน 60 วัน

พร้อมติดตั้ง

กปภ. ส่งเจ้าหน้าที่ติดตั้งประปา

payment

จ่ายค่าติดตัง
้

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ส�ำรวจสถานที่
จั ด ท� ำ แบบแปลน แผนผั ง หรื อ
พิมพ์เขียว พร้อมประมาณการ
ค่าใช้จา่ ย และแจ้งให้ผู้ใช้นำ�้ ทราบ

กรณีที่ 2

หลังจากทีผ่ ้ใู ช้นำ�้ ได้รบั แจ้ง หากไม่
ช�ำระเงินในเวลาที่ก�ำหนด กปภ.
จะริบเงินมัดจ�ำและถือว่าสละสิทธิ์
การขอใช้นำ�้ ประปาในครัง้ นี้

บริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชนจ�ำกัด ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ธนาคารพาณิชย์ โรงเรียนเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ

ให้ผจู้ ดั การหรือเจ้าของผูม้ อี ำ� นาจตามกฎหมาย เป็นผูล้ งนามในแบบค�ำขอติดตัง้ ประปา
และเป็นคูส่ ญ
ั ญาใช้นำ�้ ประปากับ กปภ.
ให้ทำ� หนังสือมอบอ�ำนาจให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดท�ำการแทนได้ โดยใช้หลักฐาน
ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ข้าราชการ หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ของผูร้ บั มอบอ�ำนาจ
ส�ำเนาทะเบียนบ้านฉบับทีม่ ชี อื่ ผูร้ บั มอบอ�ำนาจ

ทีพ
่ กั อาศัย
น
วประชาช
ะจ�ำIDตัCard
บัตรปร
National

4

กรณีที่ 3

เมื่ อ ผู ้ ข อติ ด ตั้ ง ประปาช� ำ ระเงิ น
เรียบร้อย กปภ.สาขา จะส่งเจ้าหน้าที่
ไปท� ำ การติ ด ตั้ ง ประปา และขึ้ น
ทะเบียนเป็นลูกค้าของ กปภ. ต่อไป
หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ บ้านพักของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ
สถานฑูต สถานกงสุล วัด และสถานที่ประกอบพีธีทางศาสนาต่างๆ

ให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์การ หรือผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบ
ค�ำขอติดตั้งประปา และเป็นคู่สัญญาใช้น�้ำประปากับ กปภ.

หากไม่สามารถลงนาม เป็นคูส่ ญ
ั ญาใช้นำ�้ ประปาด้วยตนเอง

LINE Official

2

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่

บัตรประจ�ำตัวประชาชน
กรณีผ้ใู ช้นำ�้ ไม่ใช่เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

ต้องมีหนังสือยินยอมพร้อมแนบส�ำเนา
บัตรประจ�ำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้าน เว้นแต่ผขู้ อใช้นำ�้ เป็นบิดา
มารดา บุตรทีบ่ รรลุนติ ภิ าวะแล้ว และ
คู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
ไม่ตอ้ งน�ำหนังสือยินยอมมาแสดง

กรณีเจ้าของบ้านที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ใน
ทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้ามาอยูใ่ นทะเบียน
บ้านแล้ว แต่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน

ต้องมีหนังสือหรือเอกสารใดๆ ทีแ่ สดงว่า
ผูข้ อใช้นำ�้ เป็นผูม้ กี รรมสิทธิใ์ นบ้านทีจ่ ะขอ
ติดตัง้ ประปา

ขนาดมาตร
(นิ้ว)

1/2
3/4
1
1.5
2
2.5
3
4
6
8

ค่ามัดจ�ำ

ค่าแรงและอุปกรณ์

ไม่เก็บ

3,600

3,600

ไม่เก็บ

4,700

4,700

1,000

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

1,500

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

2,500

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

4,000

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

5,000

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

10,000

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

20,000

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

20,000

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

(บาท)

(บาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวม

(บาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมก

ค ่ า น�้

าร

ำประ

ขอติดตั้งประปาผ่าน

ปา

ค่าน�้ำที่ ใช้ ค�ำนวณจาก

ปริมาณการใช้น�้ำประจ�ำเดือน
คูณ ด้วย

อัตราค่าน�้ำประปาที่ ใช้อยู่ปัจจุบัน
โดยค่าน�ำ้ ทีไ่ ด้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าน�ำ้ ประปาขัน้ ต�ำ่
ของผู้ใช้นำ�้ ประเภทที่ 2 และ 3

+

บวกกับ

ค่าบริการ และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

www.pwa.co.th

ยื่นเรื่องขอใช้น�้ำ 1
ผูใ้ ช้นำ�้ ยืน่ เรือ่ งผ่านเว็บไซต์ กปภ. จากนัน้
เจ้าหน้าทีจ่ ะตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้น

เจ้าหน้าที่ติดต่อ 2

เจ้าหน้าทีอ่ าจติดต่อขอรายละเอียดเพิม่ เติม
หากเอกสารไม่ครบถ้วน

ส่งเอกสารเพิ่มเติม
และค�ำนวณค่าใช้จ่าย 3

ส่งเอกสารเพิม่ เติม (ถ้ามี) จากนัน้ เจ้าหน้าที่
จะตรวจสอบและค�ำนวณค่าใช้จา่ ยการติดตัง้ ประปา

แจ้งผล 4

เจ้าหน้าทีแ่ จ้งผลการขอติดตัง้ ประปา

ช�ำระเงิน 5

ผู้ใช้นำ�้ ช�ำระเงินที่ กปภ. สาขา

ผู้ ใช้น�้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

Customers are delighted with water quality and exellent services

