
 

คูมือประชาชน 

ประเภทกระบวนการงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จภายในหนวยงานเดียว 

งานท่ีใหบริการ ขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ํา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา  

ถนนโพธิ์กลาง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา 

โทรศัพท ๐๔๔-๒๔๑-๕๐๐ ตอ  ๑๗๐๘ 

วันจันทร ถึงวันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

ผูใชน้ําที่ประสงคขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดนํ้า เนื่องจากปริมาณการใชน้ํานอยลงหรือมากขึ้น 

จะตองย่ืนคํารองขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ําที่สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา ตามวัน และเวลาราชการ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ํา 

ขั้นตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ผูใชน้ําประปาย่ืนคํารองตามแบบฟอรมคํารองที่กําหนด และ ๑๐ นาที ๑.งานธุรการ สํานักการประปา  

เขียนแผนท่ีบริเวณที่ขอใชน้ําพอสังเขป    

๒. เจาหนาที่จะตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารหลักฐาน ๕ นาที ๒.งานธุรการ สํานักการประปา 

และแจงผูย่ืนคํารองทราบ    

๓. งานติดตั้ง ออกสํารวจ จัดทําแบบแปลน และประมาณราคา ๗ วัน ๓.งานติดต้ัง 2 สํานักการประปา 

คาใชจายและเสนอผูบังคับบัญชาอนุญาตตามลําดับ    

๔. เมื่อไดรับการอนุญาตแลว แจงใหผูขอใชน้ํามาชําระคาธรรมเนียม ๕ นาที  ๔.งานธุรการ สํานักการประปา 

๕. ผูใชน้ําชําระคาธรรมเนียมที่สํานักการประปา  ๑๐ นาที  ๕.งานการเงินและบัญชี 

    เทศบาลนครนครราชสีมา  สํานักการประปา 

๖. สํานักการประปา จะติดตั้งมาตรวัดน้ําใหและบันทึกขอมูลในระบบ ๓ วัน ๖.งานติดตั้ง , งานธุรการ 

  สํานักการประปา 

ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน  ๑๑ วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดนํ้า 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

๑. บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูใชน้ํา จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. ทะเบียนบานของผูใชน้ํา  จํานวน ๑ ฉบับ 

3. ทะเบียนบานหลังที่ขอดําเนินการ จํานวน ๑ ฉบับ 

4. ใบเสร็จ/ใบแทนใบเสร็จคาน้ําประปา จํานวน ๑ ฉบับ 
 
 
 
 
 
 



-๒- 

อัตราคาธรรมเนียมขอเปล่ียนขนาดมาตรวัดน้ํา 

การเพ่ิมหรือลดขนาดมาตรวัดนํ้า ผูย่ืนคํารองขอตองชําระคาธรรมเนียมตางๆ เชนเดียวกับการขอใชนํ้า 

ประปาใหม โดยการประปาจะคืนเงินคาประกันการใชนํ้าที่เรียกเก็บไวเดิมให 
ขนาดมาตรวัด

นํ้า 

(น้ิว) 

 

รายละเอียดราคาเหมาจาย(บาท) 
สรุป 

รวมคาเหมาจาย 

 (บาท) 

 

หมายเหตุ วัสดุอุปกรณ คามาตรวัดนํ้า 
คาประกัน

การใชนํ้า 

คาแรงติดตั้งและ

ประสานทอ 

๑/๒” ๒,๕๐๐ ๙๖๐ ๕๐๐ ๖๕๐ ๔,๖๑๐ 

ไมรวมภาษี 

มูลคาเพิ่ม 

 

๓/๔" ๒,๕๐๐ ๑,๑๘๐ ๘๐๐ ๖๕๐ ๕,๑๓๐ 

๑" ๒,๕๐๐ ๒,๐๕๐ ๑,๕๐๐ ๗๕๐ ๖,๘๐๐ 

๑ ๑/๒" 
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 
๕,๖๕๐ ๓,๐๐๐ 

คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม 

คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 

๒" 
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 
๑๑,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม 

คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 

๒ ๑/๒" 
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 
๑๕,๙๐๐ ๕,๐๐๐ 

คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม 

คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 

๓" 
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 
๒๑,๒๘๐ ๑๐,๐๐๐ 

คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม 

คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 

๔" 
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 
๒๕,๒๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม 

คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 

๖" 
คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 
๔๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

คิดคาใชจายจริง

ตามทอท่ีวางใหม 

คิดคาใชจายตาม

ประมาณการ 

การรับเร่ืองรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

- สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา   

- โทรศพัท           : ๐๔๔-๒๔๑-๕๐๐ 

 - โทรศัพท          : สายดวน ๑132 เทศบาลนครนครราชสีมา 

- เว็บไซด           :   http://www.koratcity.go.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางแบบฟอรมการขออนุญาตขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ํา 

คํารองฉบับที่....................../  63                                            เลขท่ีรับคํารองลําดับที่......................../  63

คํารองเรื่อง  ขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดนํ้า 

ทําที่  สํานักการประปา  เทศบาลนครนครราชสีมา 

                                                                วันท่ี.......๒๓ เมษายน ๒๕63................... 

            ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว ........นายแสนดี  จริงใจ.........................อายุ...๓๐......ป  เชื้อชาติ...ไทย.............. 

อยูบานเลขท่ี....๑๑๑..........หมูที่.........ถนน...เดชอุดม.................ตําบล....ในเมือง........................อําเภอ.....เมือง.................. 

จังหวัด...นครราชสีมา.................ขอทําคํารองย่ืนตอสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  ดังนี้ 

            ดวยขาพเจามีความประสงคตอน้ําประปาเขาบานเลขที่.........๑๑๑.........ถนน...เดชอุดม........................... 

ตําบล ......ในเมือง.....................อําเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

ลงชื่อ ...นายแสนดี  จริงใจ................ผูยื่นคํารอง                                              

 (....นายแสนดี  จริงใจ................)                                                                                                                          

                                                                                           ตรวจ.................................ผูรับคํารอง 

                                                                                   ตรวจถูกตอง................................................หัวหนางานธุรการ 

              

                   สํารวจแลว  ผูใชนํ้าจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมใหกับ  สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาดังน้ี  

ลําดับท่ี รายการ เปนเงิน (บาท) 

๑ คามาตรวัดนํ้าขนาด  ǿ..............จํานวน...............เครื่อง พรอมอุปกรณติดตั้งระยะไมเกิน ๑๐ เมตร  

๒ คามาตรวัดนํ้าขนาด  ǿ..............จํานวน...............เครื่อง (ประมาณการตามจริง)  

๓ คาเชามาตรวัดนํ้าขนาด  ǿ.............จํานวน..............เดือน พรอมอุปกรณติดต้ังระยะไมเกิน ๑๐ เมตร  

๔ คาเชามาตรวัดนํ้าขนาด  ǿ..............จํานวน..............เดือน (ประมาณการตามจริง)  

๕ คาธรรมเนียมประสานทอและติดต้ังมาตรวัดน้ํา  

๖ คาตรวจ  

๗ คาวัสดุอุปกรณ  

๘ คาแรงขุดดิน  

๙ คาซอมถนนยาง/คอนกรีต  

 รวมเปนเงนิ  

๑๐ คาภาษีมูลคาเพ่ิม  ๗ %  

๑๑ คาประกันการใชนํ้า  

๑๒ คาภาษีมูลคาเพ่ิม  ๗ %  

๑๓ เงินอุทิศเปนคาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช,ทอ-อุปกรณประปา  การใชนํ้านอกเขตเทศบาล  

                                   รวมเปนเงินทั้งส้ิน  

  รวม...........รายการ เปนเงินท้ังสิ้น...........................บาท (.........................................................................................................)                          

 ลงชื่อ.....................................................ผูประมาณการ      ลงชื่อ..........................................................หัวหนางานวิศวกรรม 

    (......................................................)                             (.........................................................) 

 ลงชื่อ...............................................หัวหนาฝายวิศวกรรม   ลงช่ือ..............................................ผอ.สวนบริการและซอมบํารุง    

    (......................................................)                             (........................................................) 

เรียน  ปลัดเทศบาล 

............................................................. 

.............................................................. 

ลงชื่อ..................................................... 

      (...................................................) 

        ผูอํานวยการสํานักการประปา 

เรียน  นายกเทศมนตรี 

.............................................................. 

.............................................................. 

ลงชื่อ..................................................... 

       (...................................................) 

    ปลัดเทศบาล 

คําสั่ง 

............................................................. 

............................................................. 

ลงชื่อ...................................................        

       (.................................................) 

                นายกเทศมนตรี 

 

เอกสารประกอบการยืนขอ 
๑.   บตัรประจาํตวั 

๒.  สาํเนาทะเบยีนบา้น 

๓................................  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


