
                                              
 

   เลขที.่..........................                                                  เขียนที.่........................................................  
   ค้าร้องขอใช้น ้าประปา                                                                        วันที่ ................ เดือน .................................... พ.ศ. .......................... 
   งานกิจการประปา กองช่าง เทศบาลต้าบลศาลายา 
     
   เรียน  นายกเทศมนตรีต้าบลศาลายา 
  
      ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)......................................................................................... อยู่บ้านเลขที่ ...................................หมู่ที่ .................. 
   ซอย................... ถนน .................................... ต าบล ........................................ อ าเภอ ......................................... จังหวัด ............................................. 
   มีความประสงค์ขอใช้น้ าประปาดังรายการต่อไปนี้  (ให้ท าเครื่องหมาย / ลงใน   □  หน้าข้อความที่ต้องการ 
 

1.ลักษณะของการขอใช้น ้าประปา       □ ขอติดตั้งใหม่  □ ขอติดตั้งช่ัวคราว  □ ขอติดตั้งเพิ่มเติม □ ขอย้ายมาตรวัดน้ า □ ขอกลับมาใช้ใหม่  
                                                หมายเลขมาตรวัดน้ า ...................................................... (□ ท าการติดตั้งเอง  □ ขอให้การประปาติดให้) 
2.ประเภทการใช้น ้าประปา                □ ท่ีอยู่อาศัย     □ ร้านค้าหรือธุรกิจต่างๆ □โรงงานอุสาหกรรม  □ สถานท่ีราชการ 

                                                 □ อื่นๆ....................................................... 
3.สถานที่ใช้น ้าประปา                     □ บ้าน           □ บริษัท / ห้างร้าน............................................................................................................ 
                                                   ตั้งอยู่เลขท่ี ...................... หมู่ที่ .................. ซอย ............................ ถนน ............................................... 
                                                     ต าบล ....................................... อ าเภอ ............................................. จังหวัด............................................ 
4.อุปกรณ์ประปาท่ีติดตั ง                      (1) ติดตั้งภายในจ านวน ......................... ก๊อก   (2) ติดตั้งภายนอกจ านวน ......................... ก๊อก 
5.ก้าหนดการใช้น ้าประปา                     วันท่ี ..................... เดือน ...................................... พ.ศ. ............................... 
6.เอกสารประกอบการพิจารณา          □ ส าเนาทะเบียนบ้าน  □ ส าเนาบัตรประชาชน □ ส าเนาทะเบียนพาณิชย ์

                                                □ อื่นๆ................................................... 
7.ค้ายินยอมของผู้ใช้น ้าประปา 
   เมื่อการประปา ได้ด าเนินการตามค าร้องขอข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขต่องานกิจการประปา กองช่าง เทศบาลต าบลศาลายา 
ดังนี ้
          ข้อ 1. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้น้ าประปาทุกประการ 
         ข้อ 2. ช าระเงินค่าน้ าประปา และค่าธรรมเนียมตามจ านวนท่ีการประปาเรียกเก็บ และภายในเวลาที่ก าหนด 
         ข้อ 3. ช าระค่าเสียหาย ตามจ านวนที่การประปาเรียกร้องในกรณีที่มาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับมาตรฐานวัดน้ าสูญหาย ถูกท าลาย แก้ไข 
                  เปลี่ยนแปลง ซ่ึงเกิดจากการกระท าของผู้ใช้น้ าประปาและหรอืบรกิาร 
         ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับจ านวนเงินท่ีต้องช าระตามข้อ 2 และข้อ 3 ว่าไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายอมช าระเงินเต็มตามจ านวนนั้น 
                 ให้กับการประปาก่อน และสงวนสทิธ์ิท่ีจะเรยีกรอ้งใหก้ารประปาด าเนินการพิสจูน์ข้อผดิพลาดหรอืความเสยีหายใดๆแลว้ท าการ 
                 ปรบัปรงุใหถู้กตอ้งในภายหลงั 
         ข้อ 5. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อหน่ึงข้อใดข้างต้น ให้การประปามีสิทธิงดจ่ายน้ าประปาได้ทันทีโดยการประปาไม่ต้องรับผิดชอบต่อ 
                 ความเสยีหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการงดจ่ายน้ าท้ังสิ้น 
 

                             
 
                                                                                      ลงช่ือ.............................................................. 
                                                                                                  (.......................................................)  
                                                                                                              ผู้ขอใช้น้ าประปา  
 
หมายเหตุ  โปรดน าค าร้องขอใช้น้ าประปามายื่นด้วยตนเอง ส าหรับอัตราค่าน้ าประปาและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้น้ าประปา ขอดูได้ที่  
              งานกจิการประปา กองช่าง เทศบาลต าบลศาลายา  ( กรุณาเขียนแผนที่ด้านหลัง) 

ปิดอากร 
แสตมป์ 
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ส้าหรับเจ้าหน้าที่ 
-1- 

  ได้มอบให้.................................................................. ช่างประปา 
ไปด าเนินการส ารวจแล้วรายงานให้ทราบ 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ........................................................................ 
                     (                                                  )  
                                 ธุรการการประปา 
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เรียน  หัวหน้างานกิจการประปา 

- เพื่อทราบ 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ........................................................................ 
                     (                                                  )  
                                    เจ้าหน้าท่ี 
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เรียน ผู้อ านวยการกองช่าง 
- เพื่อทราบ 
ควรอนุญาต 

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

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

ลงช่ือ........................................................................ 
                     (                                                  )  
                              หัวหน้างานกิจการประปา 
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เรียน ปลัดเทศบาล 

- เพื่อทราบ 
ควรอนุญาต 

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

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

ลงช่ือ........................................................................ 
                     (                                                  )  
                                ผู้อ านวยการกองช่าง 
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เรียน นายกเทศมนตร ี

- เพื่อทราบ 
ควรอนุญาต 

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

.................................................................................................................... 
\ 
               ลงช่ือ........................................................................ 
                     (                                                  )  
                                      ปลดัเทศบาล 
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                                         อนุญาต 
 
 
              ลงช่ือ........................................................................ 
                      (                                                  )  
                                    นายกเทศมนตรี 
 

 
ส้าหรับบันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-3-    
                              

                                                                                                             สัญญาเลขที่ ................................. 
                                                                        สัญญาการใช้น ้าประปา                           ผู้ใชน้ ้าเลขท่ี .................................  
 
  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ การประปา กองช่าง เทศบาลต าบลศาลายา เลขท่ี ......................................... หมู่ที่ ............................... ........... 
 ต าบล............................. อ าเภอ .................................... จังหวัด................................ เมื่อวันท่ี ........... เดือน.......................... พ.ศ. .....................  
 ระหว่าง การประปาเทศบาลต าบลศาลายา   โดยนายกเทศมนตรีต าบลศาลายา   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่าการประปาเทศบาลต าบลศาลายา  
 ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย / นาง / นางสาว ............................................................................ อยู่บ้านเลขที่ ............................  หมู่ที่ .............................  
 ต าบล............................. อ าเภอ .................................... จังหวัด................................ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้   เรียกผู้ใช้น้ าอีกฝ่ายหนึ่ง ท้ังสองได้ตก  

ลงท าสัญญาการใช้น้ าประปา โดยมีข้อความดังนี้  
ข้อ.1 ผู้ใช้น้ าต้องช าระค่าน้ าประปาพร้อมค่าบริการทั่วไป ตามอัตราที่การประปาเทศบาลต าบลศาลายาก าหนด ภายใน 7 วัน นับตั้ง

ที่ได้รับใบแจ้งหนี้กรณีที่ผู้ใช้น้ าประปาไม่ช าระค่าน้ าประปา ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป หรือ ผิดสัญญาในสาระส าคัญ การประปาเทศบาลต าบลศาลายา 
มีสิทธิงดจ่ายน้ าประปา หรือบอกเลิกสัญญาได้ โดยจะบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ข้อ.2 เมื่อถูกงดจ่ายค่าน้ าประปาแล้ว และการประปาเทศบาลต าบลศาลายายังไม่บอกเลิกสัญญาต่อมาผู้ใช้น้ าได้ช าระหนี้ค่าน้ าประปา
ที่ค้างช าระภายใน 6 เดือน นับแต่การประปาเทศบาลต าบลศาลายางดจ่ายน้ าแล้ว การประปาเทศบาลต าบลศาลายาจะท าการติดตั้ง 

  มาตรวัดน้ าใช้ตามเดิม โดยผู้ใช้น้ าต้องช าระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่การประปาเทศบาลต าบลศาลายาก าหนด ถ้าผู้ใช้น้ าช าระหนี้ที่ค้างช าระทั้งหมด  
เมื่อพ้นก าหนด 6 เดือน นับแต่การประปาเทศบาลต าบลศาลายา งดจ่ายน้ าแล้วผู้ใช้น้ าจะต้องยื่นค าขอใช้น้ าและช าระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ การ 
ประปาเทศบาลต าบลศาลายาก าหนด 
 ข้อ.3 ในวันท าสัญญานี้ ผู้ใช้น้ าได้ว่างเงินประกันการใช้น้ าตามจ านวนที่การประปาเทศบาลต าบลศาลายาก าหนด เมื่อผู้ใช้น้ าบอกเลิก  
สัญญาการใช้น้ าโดยไม่มีหนี้ค้างช าระการประปาเทศบาลต าบลศาลายาจะคืนเงินการประกันการใช้น้ า ภายใน 20 วัน    ท าการนับจากวันที่ผู้ใช้ 
น้ าร้องขอคืน 
 ข้อ.4 ในกรณีมีเหตุจ าเป็น ผู้ใช้น้ าตกลงยินยอมให้พนักงานการประปาเทศบาลต าบลศาลายาก าหนด ซึ่งมีหน้าที่เข้าไปในอาคาร ท่ีดิน  
หรือบริเวณสถานท่ีอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของผู้ใช้น้ า  เพื่อตรวจสอบแก้ไขซ่อมแซมมาตรวัดน้ าหรือท่ออุปกรณ์ในการส่งน้ าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น 
จนถึงพระอาทิตย์ตก พร้อมทั้งให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานดังกล่าวแก่กรณี    การปฏิบัติงานของพนักงาน 
การประปาเทศบาลต าบลศาลายา ตามวรรคแรกต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเพื่อตรวจสอบ 
 ข้อ.5 ในกรณีฉุกเฉินจ าเป็น    การประปาเทศบาลต าบลศาลายามีสิทธิงดจ่ายน้ าเป็นการชั่วคราว     โดยการประปาเทศบาลต าบล 
ศาลายา จะแจ้งหรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินการประปาจะแจ้งให้ทราบ ภายใน 24 ช่ัวโมง นับตั้งแต ่
เวลาที่เกิดเหต ุ
 ข้อ.6 บรรดาท่ออุปกรณ์ภายในมาตรวัดน้ าเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ า ส่วนอุปกรณ์เครื่องกั้นน้ าภายนอกมาตรวัดน้ า รวมทั้งมาตรวัดน้ า  
เมื่อได้ท าการติดตั้งไว้แล้วเป็นทรัพย์ของการประปาเทศบาลต าบลศาลายา ผู้ใช้น้ าตกลงจะไม่ซ่อมแซม  แก้ไข ดัดแปลง หรือกระท าการอย่างใด 
อย่างหนึ่งกับมาตรวัดน้ า เครื่องกันน้ า     หรืออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน้ าเป็นอันขาด การต่อท่อประปาจากท่อจ่ายน้ าของการประปาเทศบาล 
ต าบลศาลายา ถึงที่ติดตั้งมาตรวัดน้ า รวมทั้งการติดตั้งมาตรวัดน้ า และเครื่องกั้นน้ าตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งการก าหนดขนาดของสิ่งของ 
เหล่านั้น เป็นสิทธิหน้าท่ีของการประปาเทศบาลต าบลศาลายาโดยเฉพาะ ผู้ใช้น้ าหรือผู้หนึ่งผู้ใดจะกระท ามิได ้
 ข้อ.7 กรณีที่ปรากฏว่าลวดหรือวัสดุอื่นใด ที่พนักงานการประปาเทศบาลต าบลศาลายา ได้ท าการตีตราผนึกไว้ท่ีมาตรวัดน้ า  และหรือ  
เครื่องกั้นน้ า รวมทั้งมาตรวัดน้ า เกิดแตกขาด ช ารุดเสียหายไปไม่จะเกิดขึ้น เพราะจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ของผู้ใดก็ตาม ผู้ใช้น้ าจะแจ้งให้ 
การประปาเทศบาลต าบลศาลายาทราบโดยเร็วท่ีสุด อย่างช้าไม่เกิน 3 วัน เพื่อซ่อมแซมแก้ไข ถ้าปรากฏว่าความช ารุดเสียหายหรือสูญหาย เกิด 
จากการกระท าของผู้ใช้น้ าเอง ผู้ใช้น้ าจะต้องทดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งการขาดประโยชน์อันจะเกิดแก่การประปาเทศบาลต าบลศาลายา 
 ข้อ.8 จ านวนน้ าท่ีได้ใช้หรือสูญเสียสิ้นเปลืองไปเกิดขึ้นภายในมาตรวัดน้ าเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นที่ช ารุดหรือด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้น้ า  
ยินยอมช าระค่าน้ าตามจ านวนท่ีได้ใช้หรือสูญเสียสิ้นเปลืองไปตามตัวเลขท่ีอ่านได้หรือค านวณได้จากมาตรวัดน้ า 
 ข้อ. 9 กรณีมาตรวัดน้ าช ารุดเสียหายหรือมีเหตุอื่นใดอันไม่สามารถท าให้ทราบจ านวนน้ าท่ีใช้หรือสูญเสียไปตามความเป็นจริงได้ ผู้ใช้  
น้ ายินยอมให้คิดตามจ านวนน้ าตามที่ได้ใช้หรือสูญเสียไปโดยใช้อัตราเฉลี่ยเท่ากับจ านวนน้ าท่ีได้ใช้ในเดือนที่ผ่านมา 

 
/ ข้อ.10................ 



 
                                                                   -4-  
 
ข้อ.10 ผู้ใช้น้ าต้องช าระเงินค่าน้ า ค่าบริการอื่นๆ และค่าเสียหาย ทันทีท่ีพนักงานการประปาเทศบาลต าบลศาลายา ได้น า   

ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ขอเก็บเงินไปแสดง มิฉะนั้นผู้ใช้น้ าต้องน าเงินไปช าระ ณ ท่ีท าการการประปาเทศบาลต าบลศาลายา ภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ในหนังสือเตือนให้ช าระ หากพ้นก าหนดแล้ว ผู้ใช้น้ ายังไม่น าเงินไปช าระ การประปาเทศบาลต าบลศาลายาจะงดจ่ายน้ า และใช้สิทธิ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

             ข้อ.11 เมื่อผู้ใช้น้ าได้รื้อถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิล าเนา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยมิแจ้งเจตนาว่าจะครอบครองสิทธิการใช้น้ าอยู่ต่อ  
หรือโอนสิทธิการใช้น้ าให้ผู้อื่น   หรือบอกเลิกสัญญาการใช้น้ า    ภายในก าหนด 180 วัน   นับแต่วันที่ได้รื้อถอนอาคาร หรือย้ายออกไปจากภูม ิ
ล าเนาหรือมีเหตุอื่นใด ให้ถือว่าสละสิทธิการใช้น้ าประปา การประปาเทศบาลต าบลศาลายาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายน้ าหรือโอนกรรมสิทธ์ิการ
ใช้น้ าแก่ผู้อื่น 
 ข้อ.12 หากผู้ใช้น้ าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาการใช้น้ า ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เทศบาลต าบลศาลายาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ท าการ 
 ข้อ.13 ภายใต้สัญญา ข้อ.1 หากคู่สัญญาฝ่ายใดผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง อันเป็นสาระส าคัญของสัญญา 
คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือเรียกค่าเสียหายได้ โยจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ  
 ข้อ.14 สัญญานี้นี้มีผลตลอดไปจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา หรือผู้ใช้น้ าโอนสิทธิโดยต้องแจ้งให้ การประปา
เทศบาลต าบลศาลายา และผู้รับโอนกรรมสิทธ์ิได้ลงนามในสัญญาการใช้น้ าประปากับการประปาเทศบาลต าบลศาลายาแล้ว 
 ข้อ.15 นอกเหนือจากเงื่อนไขสัญญาแล้ว คู่สัญญาตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของการประปาเทศบาลต าบล
ศาลายาที่เกี่ยวกับการใช้น้ าประปา และเง่ือนไขการใช้น้ าประปาท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ขนาดนี้ และที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ ท่ีไม่ท าให้ผู้ใช้น้ าและ
การประปาเทศบาลต าบลศาลายาเสียประโยชน์ยิ่งไปกว่าสัญญานี้  โดยการประปาเทศบาลต าบลศาลายาจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วัน  
 เพื่อเป็นหลักฐานการท าสัญญา คู่สัญญาจึงลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าพยานและต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
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