
คูมือประชาชน 

ประเภทกระบวนการงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จภายในหนวยงานเดียว 

งานท่ีใหบริการ ขอโอนเปลี่ยนชื่อผูใชน้ํา 

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 

การโอนสิทธิในการใชน้ําประปา กรณีซื้อขายอาคารหรือสิ่งปลูกสราง กรณีไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิทางมรดก กรณีการไดมาซึ่ง

กรรมสิทธิ์โดยวิธีอื่น เม่ือมีความประสงคจะโอนเปลี่ยนชื่อผูใชน้ํา จะตองยื่นคํารองขอโอนเปลี่ยนชื่อที่สํานักการประปา 

เทศบาลนครนครราชสีมา ตามวัน และเวลาราชการ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการขอโอนเปลี่ยนช่ือผูใชน้ํา 

ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ผูขอใชน้ําประปายื่นคํารองตามแบบฟอรมคํารองที่กําหนด ๕ นาที ๑.งานธุรการ สํานักการประปา 

๒. เจาหนาที่จะตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารหลักฐาน ๕ นาที ๒.งานธุรการ สํานักการประปา 

๓. ผูขอโอนเปลี่ยนชื่อจะตองชําระคาน้ําที่คางชําระใหเรียบรอย ๕นาที ๓.งานจัดเก็บรายได 

๔. ผูขอโอนเปลี่ยนชื่อชําระคาธรรมเนียมท่ีสํานักการประปา  ๑๐ นาที 

สํานักการประปา 

๔.งานการเงินและบัญชี 

   สํานักการประปา 

๕. เสนอผูบังคับบัญชาอนุญาตตามลําดับ ๓ วัน ๔.งานธุรการ สํานักการประปา 

๖. เมื่อไดรับการอนุญาตแลว ดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบ  ๒ วัน ๕.งานจัดเก็บรายได  

     สํานักการประปา 

ใชระยะเวลาทั้งส้ิน ไมเกิน  ๕ วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบขอโอนเปล่ียนช่ือผูใชน้ํา 

กรณีไมมีตัวตนผูโอน/กรณีการซื้อ-ขาย 

๑. 

๒. 

๓. 

4. 

บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ทะเบียนบานของผูขอโอนเปลี่ยนชื่อ 

สัญญาชื้อ-ขาย (ตองระบุบานเลขที่) 

ใบเสร็จ/ใบแทนใบเสร็จคาน้ําประปา 

หมายเหตุ กรณีเปนนิติบุคคลตองแนบหนังสือรบัรองการจดทะเบียน ผูมอบอํานาจและผูรับ

มอบอํานาจตองแนบสําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวมาดวย 

จํานวน ๑ ฉบับ 

จํานวน ๑ ฉบับ 

จํานวน ๑ ฉบับ 

จํานวน ๑ ฉบับ 

 
 
 
 
 



กรณีการไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิทางมรดก 

๑. 

๒. 

๓. 

4. 

บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ทะเบียนบานของผูขอโอนเปลี่ยนชื่อ 

หลักฐานการไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิทางมรดก 

ใบเสร็จ/ใบแทนใบเสร็จคาน้ําประปา 

 

จํานวน ๑ ฉบับ 

จํานวน ๑ ฉบับ 

จํานวน ๑ ฉบับ 

จํานวน ๑ ฉบับ 

 
 

กรณีการไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิโดยวิธีอื่น 

๑. 

๒. 

๓. 

4. 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

สําเนาทะเบียนบานของผูขอโอนเปลี่ยนชื่อ 

สําเนาหลักฐานการไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิ 

ใบเสร็จ/ใบแทนใบเสร็จคาน้ําประปา 

 

จํานวน ๑ ฉบับ 

จํานวน ๑ ฉบับ 

จํานวน ๑ ฉบับ 

จํานวน ๑ ฉบับ 

                                                   
 

อัตราคาธรรมเนียมการขอโอนเปล่ียนช่ือผูใชน้ํา 

ขนาด 

มาตรวัดน้ํา(นิ้ว) 

คา

ประกัน 

ภาษี 

๗% 

ราคา 

รวมภาษี 

คาบริการ 

โอนสิทธิ 

ภาษี 

๗% 

ราคา

รวม

ภาษี 

ราคารวม 

๑/๒” ๕๐๐ ๓๕ ๕๓๕ 

๒๐๐ ๑๔ ๒๑๔ 

๗๔๙ 

๓/๔" ๘๐๐ ๕๖ ๘๕๖ ๘๕๖ 

๑" ๑,๕๐๐ ๑๐๕ ๑,๖๐๕ ๑,๖๐๕ 

๑ ๑/๒" ๓,๐๐๐ ๒ฃ๑๐ ๓,๒๑๐ ๓,๒๑๐ 

๒" ๔,๐๐๐ ๒๘๐ ๔,๒๘๐ ๔,๒๘๐ 

๒ ๑/๒" ๕,๐๐๐ ๓๕๐ ๕,๓๕๐ ๕,๓๕๐ 

๓" ๑๐,๐๐๐ ๗๐๐ ๑๐,๗๐๐ ๑๐,๗๐๐ 

๔" ๑๕,๐๐๐ ๑,๐๕๐ ๑๖,๐๕๐ ๑๖,๐๕๐ 

๖" ๒๕,๐๐๐ ๑,๗๕๐ ๒๖,๗๕๐ ๒๖,๗๕๐ 

การรับเร่ืองรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

- สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา   

- โทรศพัท          : ๐๔๔-๒๔๑-๕๐๐ 

- โทรศพัท          : สายดวน ๑132 เทศบาลนครนครราชสีมา 

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

 

 

 



ตัวอยางแบบฟอรมการขออนุญาตขอโอนเปลี่ยนช่ือผูใชนํ้า 

 

แบบขอโอนเปลี่ยนช่ือผูใชน้ํา 

เขียนที่..สํานักการประปาเทศบาลนคร 

วันที่.....๒๓......เดือน.....เมษายน........พ.ศ...๒๕63...... 

                    ขาพเจา....นายแสนดี  จริงใจ.......อายุ....๓๐....ป  อยูบานเลขที่....๑๑๑............................ 

หมูที่.....................ซอย.......................ถนน......เดชอุดม........ตําบล.......ในเมือง................................................... 

อําเภอ........เมือง..........จังหวัด......นครราชสีมา.. 

 ขอยื่นคํารองเพ่ือเปลี่ยนชื่อผูใชนํ้า  จาก...นายรักเดียว  ใจเดียว........ 

ผูใชนํ้า ป.....๑๑......เขต.....๑......... ตั้งอยูบานเลขที่.....๑๑๑..........หมูท่ี........................ซอย................... 

ถนน.......เดชอุดม..............ตําบล........ในเมือง............อําเภอ.......เมือง...........จังหวัด.....นครราชสีมา...... 

เปน...นายแสนดี  จริงใจ.................................... 

 เนื่องจาก.....ซื้อ-ขายบานพรอมที่ดินแลว........................................................................................... 

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

 หากการโอนเปลี่ยนชื่อผูใชน้ําประปาครั้งน้ีมีการทักทวงสิทธ์ิผูใชน้ําจากเจาของเดิมในภายหลัง 

ขาพเจายินยอมที่จะรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายแทนเทศบาล  โดยไมมีเงื่อนไข 

เลขผูใชน้ํา ๑๑  เขต  ๑  ขนาดมาตรวัดน้ํา ๑/๒ นิ้ว 

                                                                  ลงชื่อ....นายแสนดี  จริงใจ......ผูขอโอน 

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

เรียน  ผูอํานวยการสํานักการประปา                        โทรศัพท ๐๙๐-๙๙๙-๙๙๙๙ 

……………………………………………….….                         เรียน  ปลัดเทศบาล 

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

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

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

     (ลงชื่อ)..........................................                         (ลงชื่อ)................................................... 

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

 

เรียน  นายกเทศมนตรี                                                  ผูอํานวยการสํานักการประปา 

.........................................................                           คําสั่ง 

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

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

      (ลงช่ือ).........................................                         …………………………………………………………….. 

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

                      ปลัดเทศบาล 

 



 

บานเลขท่ี...๑๑๑..................................                                             ผูใชนํ้าเขต........................................... 

ถนน....เดชอุดม....................................                                         เลขท่ีผูใชน้ํา.......................................... 

ผูใหสัญญาชื่อ..นายแสนดี  จริงใจ..........                                       วันที่ติดตั้ง............................................. 

หนังสือสัญญาการใชน้ําประปา 

                                                                      วันที่....๒๓....เดือน...เมษายน..........พ.ศ..๒๕63............. 

                ขาพเจานาย / นาง / นางสาว....นายแสนดี  จริงใจ.......................................ขอใหสํานักการประปา 

เทศบาลนครนครราชสีมา  จัดการตอทอสําหรับสงนํ้าประปาเขาในบานของขาพเจาและขาพเจายอมรบัจะปฏิบัติ 

ตามระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาดังขอความท่ีแจงตอไปนี้ 

๑.  ขาพเจายอมใหสัญญาวาจะไมซอมแซม  หรือยินยอมใหผูหนึ่งผูใดทําการเก่ียวของอยางหนึ่งอยางใดกับทอท่ีตอเขา

ไปกับเคร่ืองกั้นนํ้าหรือมาตรวัดน้ํา  โดยมิไดขออนุญาตตอสํานักการประปาเทศบาลนคร นครราชสีมา  เปนอันขาด  

และถาสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ตองซอมแซมแกไขเครื่องเหลาน้ีดวยเหตุใด ๆ แลว  ขาพเจายอมใช

เงินซอมแซมแกไขนั้นใหแกสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา 

 ๒.  ในระหวางที่ใชสัญญานี้อยู  ถามีน้ําร่ัวเปลืองไป ณ เวลาหนึ่งเวลาใด  น้ําที่รั่วเปลืองไปนั้นจะเปนเพราะ

ทอที่ตอภายนอกมาตรวัดน้ํา  หรือเครื่องก้ันน้ําหรือมาตรวัดน้ําชํารุด  และมิไดซอมก็ตาม  ขาพเจายอมใชเงินใหแก

สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  เปนคาเสียหายทดแทนน้ํารั่วไปตามที่เจาหนาที่ประเมนิ  แตถาปรากฏวา  

น้ํารั่วเปลืองไปนั้นเปนเหตุการณชํารุดเสียหายอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งขาพเจาไดรายงานแจงเหตุเปน         ลายลักษณ

อักษรแกสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาไดตรวจพบแลวนั้น  ขาพเจาไมตองชดใชเงินใหแกสํานักการ

ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา 

 ๓.  หากมีน้ํารั่วภายในมาตรวัดน้ํา  อาจเปนเพราะทอสงนํ้าภายในมาตรวัดน้ําชํารุด  หรอือุปกรณภายในบาน

ชํารุดก็ตาม  ถือวาเปนความผิดพลาดของผูใชน้ํา  ผูใชนํ้าตองชําระเงินคาน้ําใหแกสํานักการประปาเทศบาลนคร

นครราชสีมา  ตามตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดน้ํา 

 ๔.  แมวาในเวลาหน่ึงเวลาใดที่ใชหนังสือสัญญาน้ีอยู   ถาเจาหนาท่ีคนหนึ่งคนใดของสํานักการประปา

เทศบาลนครนครราชสีมา  ตรวจพบวามาตรวัดน้ําที่ติดตั้งไวสําหรับการใชน้ําในบาน  มีผูใดเปดโดยมีเหตุอยางหนึ่ง

อยางใดก็ดี  หรือมีผูถูกตองทําใหเสียหายก็ดี  หรือตามท่ีประทับผนึกไวนั้นแตก  ชํารดุหรือมีผูทําลายเสียหายก็ดี   ถา

มีเหตุเชนนี้แลว  ขาพเจายอมใชเงินใหแกสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  ในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําใหม  

และชําระคาชดเชยจํานวนน้ําที่สูญหายไปตามที่เจาหนาที่ประเมิน  รวมท้ังคาปรับฐานผิดระเบียบวาดวยการใช

น้ําประปาอีก  ๓,๐๐๐  บาท  เปนอยางนอย  



-๒- 

 

  ๕.  ขาพเจายอมใหเจาพนักงานของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  ซึ่งมีหนาที่เขาใน

บานที่กลาวนี้ไดทุกเวลาไมวาจะเปนเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตาม  เพื่อตรวจมาตรวัดนํ้าหรือแนวทอตาง ๆ เมื่อ

จําเปนจะตองตรวจ 

  ๖.  ขาพเจายอมชําระเงินคาน้ําประปาตามที่ตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดน้ํา  ซึ่งสํานักการประปา

เทศบาลนครนครราชสีมาจะไดติดตั้งไวสําหรบัจํานวนน้ําซึ่งใชในบานที่กลาวนี้  และยอมเสียเงินคาบริการประจําเดือน

และอื่น ๆ  ซึ่งไดกําหนดไวในขอบังคับหรือในอัตราซึ่งจําไดแกไขกําหนดตอไป 

  ๗.  ขาพเจายินยอมชําระเงินคาน้ําประปาใหกับสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  ในอัตรา

ขั้นต่ําตามที่กําหนด  ในกรณีที่ขาพเจาใชน้ําไมถึง  ๕  ลูกบาศกเมตร / เดือน  หรือมิไดใชนํ้าเลยในเดือนนั้น (อัตรานี้

ยังไมรวมคาบริการประจําเดือน) สําหรับผูที่ไดรับสวนลดคาน้ําหนึ่งในสามจะไดรับสวนลดเฉพาะสวนที่เกินจากอัตรา

ขั้นต่ําเทานั้น 

  ๘.  ขาพเจายอมเสียเงินคาบริการประจําเดือนตามอัตราท่ีเทศบาลนครนครราชสีมากําหนดไวใน

ขณะน้ีหรือในภายภาคหนา  รวมท้ังภาษีมูลคาเพ่ิม  หรืออื่น ๆ ที่จะไดกําหนดในโอกาสตอไป 

  ๙.  ขาพเจาใหสัญญาวา  ทอและเคร่ืองอุปกรณตาง ๆ ที่ตอจากทอเมนจนถึงมาตรวัดน้ําขาพเจาขอ

ยกใหเปนสมบัติของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  และสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมามีสิทธิ

ท่ีจะตดัตอใหผูอื่นใช  อันเปนผลประโยชนของสํานักการประปาไดทุกประการ 

  ๑๐.  หากขาพเจาละเลยไมปฏิบัติตามขอความตาง ๆ ท่ีไดกลาวไวในหนังสือสัญญานี้แมแตขอหนึ่ง

ขอใด  สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  มีอํานาจที่จะเลิกสงใชน้ําในบานที่กลาวน้ี  และยกเลิกหนังสือ

สัญญานี้เสียก็ได  แตจํานวนเงินตาง ๆ ที่ขาพเจาจะตองชดใชใหแกสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาตามที่

คางอยูเวลานั้นมากนอยเทาใด  สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมามีสิทธิที่จะฟองเรียกเอาจากขาพเจาได  

ขาพเจายอมรบัวาขาพเจาไดรบัขอบังคับตาง ๆ วาดวยการใชน้ําประปาของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  

และหากสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาออกขอบังคับหรือระเบียบอันใดเก่ียวกับสํานักการประปาเทศบาล

ขึ้นในภายหนา  ขาพเจายินดีจะปฏิบัติตามขอบังคับนั้นทุกประการ 
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 เขียนที่..สํานักการประปาเทศบาลนคร 
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อําเภอ.........เมือง.....................จังหวัด...นครราชสีมา....ขอใหขอตกลงกับสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  

ในการย่ืนคํารองขอใชน้ําประปาดังนี้ 

 ๑.  แนวเขตที่ขาพเจาหรือผูแทนขาพเจา  ไดชี้ให กับเจาหนาที่ชองสํานักการประปาเทศบาลนคร 

นครราชสีมา  สํารวจประมาณการวางทอตอน้ําในบานนี้  เปนกรรมสิทธ์ิอันพึงมีของขาพเจา  หากในโอกาสตอไปมีผู

ทักทวงจนเปนเหตุใหขาพเจาพนจากกรรมสิทธ์ินั้นแลว  การประปามีสิทธิที่จะร้ือถอนทอประปาและงดการจายน้ําให

ขาพเจาได  โดยขาพเจาไมมีขอโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น 

๒.  ในการดําเนินการขอตอน้ําประปา  โดยขาพเจาเปนผูออกคาใชจายตาง ๆ ในการวางทอประปาจากจุดแนวเมน

ประปาเดิม  ถึงจุดท่ีติดตั้งมาตรวัดน้ําคร้ังนี้  เมื่อสํานักการประปาเทศบาลนครนคราชสีมา  ดําเนินการเสรจ็เรียบรอย

แลว  ขาพเจาเขาใจดีวา  บรรดาทอและอุปกรณการประปาตองตกเปนสมบัติของสํานักการประปาเทศบาลนคร

นครราชสีมา  หากภายหลังมีผูใดมาตอน้ําจากทอดังกลาวเปนสิทธ์ิของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  ที่

จะอนุญาตใหตอทอได  โดยขาพเจาไมเรยีกรองสิทธ์ิใด ๆ ทั้งสิ้น 
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