
ค้าร้องขอใช้น ้าประปา 

เลขที.่..............................................    เขียนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  

  วันที่ .............. เดือน ............................. พ.ศ. 25........ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ) ......................................................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี ....................... หมู่ที่ ........ ต าบล ............................... อ าเภอ ............................ จังหวัด ......................... 

รหัสไปรษณยี์ ........................ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ..................................................................................... 

มีความประสงค์ขอใช้น้ าประปา ดังรายการต่อไปนี้ (ให้ท าเครื่องหมาย  ไว้ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ) 

1. ลักษณะการขอใช้น ้าประปา 
1.  ขอติดตั้งใหม่              ขอติดตั้งชั่วคราว      ขอติดตั้งเพ่ิม      
2.  ขอย้ายมาตรวัดน้ า        ขอกลับมาใช้ใหม่   
2.  ท าการติดตั้งเอง          ขอให้การประปาติดตั้งให้   
         

2. หมายเลขมาตรวัดน ้า ............................................................. 
 

3. ประเภทการใช้น ้าประปา 

1.  ที่อยู่อาศัย                 ร้านค้าหรือธุรกิจต่าง ๆ 
     สถานที่ราชการ           โรงงานอุตสาหกรรม       
2.  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ .......................................................................... 
 

4. สถานที่ใช้น ้าประปา 
บริษัท / ห้าง / ร้าน ........................................................ตั้งอยู่เลขท่ี............... 
หมู่ที.่.............. ต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
 

5. อุปกรณ์ประปาที่ติดตั ง 
1. ติดตั้งภายในจ านวน .......................................................................... ก๊อก 
2. ติดตั้งภายในจ านวน .......................................................................... ก๊อก 
 

6. ก้าหนดการใช้น ้าประปา วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. 25............. 
 

7. สถานที่ส้าหรับติดตั ง เลขที.่........................ หมู่ที.่......... ถนน.......................... ซอย......................... 
ต าบลทุ่งกระพังโหม   อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
 

8. เอกสารประกอบการพิจารณา 

1.  ส าเนาทะเบียนบ้าน                 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
     ส าเนาทะเบียนพาณิชย์              ส าเนาโฉนด 
2.  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ .......................................................................... 
 

        

 
ลงชื่อ...........................................กองคลัง 
วันที่ ........................................... 

ลงชื่อ...........................................พนง.จดมาตรน้ า 
วันที่ ........................................... 
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9. ค้ายินยอมของผู้ขอใช้น ้าประปา 

   เมื่อ อบต. ได้ด าเนินการตามค าขอข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ดังนี้  
ข้อ 1  ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการใช้น้ าประปาทุกประการ  
ข้อ 2   ช าระเงินค่าน้ าประปา และค่าธรรมเนียมตามจ านวนที่ อบต.              

ทุ่งกระพังโหม เรียกเก็บภายใน  7  วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ 
ข้อ 3  ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับจ านวนเงินที่ต้องช าระตามข้อ 2 

อาจไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายอมช าระเงินเต็มตามจ านวนนั้น ให้กับ อบต.
ทุ่งกระพังโหมก่อนและสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้การประปา
ด าเนินการพิสูจน์ข้อผิดพลาดหรือความเสียหายใด ๆ แล้วท าการให้
ถูกต้องภายหลัง 

ข้อ 4   หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น ให้ อบต.              
ทุ่งกระพังโหมมีสิทธิงดจ่ายน้ าประปาได้ทันที โดยการประปาไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการงดจ่ายทั้งสิ้น 

 

10. แผนที่สังเขป 

          ในการยืน่ขออนญุาต เพ่ือประโยชน์ด้านการควบคุมเก่ียวกับการใช้
น้ าประปาเห็นว่าถูกต้องตามข้อบังคับต าบล เรื่องการใช้น้ าประปาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม พ.ศ. 2544 เห็นควรอนุญาตและ
เก็บค่าธรรมเนียมส ารวจประมาณการท า  

แผนที่สังเขป                            เป็นเงิน      50 บาท 
ค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งใหม่       เป็นเงิน    100 บาท 
ค่าประกันการใช้น้ าประปา           ถาวร       100 บาท   
                                           ชั่วคราว 1,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั งสิ น                    ..............................   บาท 

น าเข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม และโปรดลง
นามในสัญญาขอใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 

 

(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้ขอใช้น้ าประปา 

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

 

 



แบบส้ารวจสถานท่ีขอใช้น ้าประปา 
กองช่าง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งกระพังโหม  

 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 ตามค าร้องของ (นาย / นาง / นางสาว) ........................................................................................................... 

ลงวันที่ ............... เดือน........................................... พ.ศ. 25.............   ขอใช้น้ าประปา  ณ   เลขท่ี............................ 

หมู่ที.่.............. ต าบลทุ่งกระพังโหม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วปรากฏ ดังนี้ 

1. จากท่อเมน ถึงจุดที่ติดตั้งมาตรวัดน้ า ระยะทาง ............................. เมตร 
2. ใช้ท่อขนาด ................................ หุน / นิ้ว 
3. สถานที่ใช้น้ า 
  ที่อยู่อาศัย    ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 
  อ่ืน ๆ ......................................................................... 

4. ใช้มาตรขนาด ............................. หุน / นิ้ว 
5. แผนที่สังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ส ารวจ (ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ตรวจ  
                (นายสมพงศ์  โสภาวงษ์)           (นายนพดล  สว่างไพร)  
                พนกังานผลิตน้ าประปา             เจา้พนกังานการประปาช านาญงาน 



สัญญาการขออนุญาตใช้น ้าประปา 
องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งกระพังโหม  

 หนังสือสัญญาท าเมื่อวันที่ ..................... เดือน.................................. พ.ศ. 25.............  ระหว่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  โดย นายอนุชา   กุลดิลก  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
และต่อไปนี้ให้เรียกว่า “ผู้จ าหน่ายน้ าประปา”  

อีกฝ่ายหนึ่ง โดย ............................................................................... อายุ ............... ปี สัญชาติ................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ............................ หมู่ที่ ................... ต าบล.........................................  อ าเภอ.....................................         
จังหวัด.................................................  และต่อไปนี้ให้เรียกว่า  “ผู้ใช้น้ าประปา”   ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญาตาม           
ข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ผู้ใช้น้ าประปาสัญญาว่าจะช าระเงินค่าน้ าประปา ของทุกเดือน ตามวัน เวลาและอัตราที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมก าหนด 
 ข้อ 2   ผู้ใช้น้ าประปาสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับส าหรับผู้ใช้น้ าประปา ขององค์การบริหารส่วนต าบล              
ทุ่งกระพังโหม และตามประกาศแจ้งความของผู้จ าหน่วยน้ าประปา ซึ่งจะมีต่อไปทุกประการ 
 ข้อ 3   ผู้ใช้น้ าประปาต้องขออนุญาตให้พนักงานของผู้จ าหน่วยน้ าประปา เข้า-ออก ภายในสถานที่ของผู้ใช้
น้ าประปา ได้ทุกเวลาที่สมควร เพ่ือตรวจสอบผลการประกอบกิจการของประปา 
 ข้อ 4  ผู้จ าหน่วยน้ าประปาอาจหยุดส่งน้ าประปา ในระหว่างวัน เวลาใด ก็ได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซม
ในกิจการของประปา หรือถ้ามีอุปสรรคที่น้ าประปามิได้ส่งไปถึงผู้ใช้น้ าในเวลาใด หรือประการใดก็ดี หรือเกิดความ
เสียหายใด ๆ อันเนื่องจากการประปาไม่สามารถส่งน้ าได้ ผู้จ าหน่ายน้ าประปาไม่ต้องรับผิดชอบ 
 ข้อ 5  อัตราค่าน้ าประปาตามกล่าวแล้วใน ข้อ 1 นั้น ผู้ใช้น้ าต้องยอมรับว่าผู้จ าหน่ายน้ าประปาทรงซึ่งสิทธิที่
จะเพ่ิมหรือลดอัตราได้ทุกเม่ือ แต่จะต้องให้ผู้ใช้น้ าประปาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อน 1 เดือน  ถ้าผู้ใช้
น้ าประปาไม่สมัครจะใช้น้ าอีกต่อไป ให้บอกเลิกสัญญาภายใน 1 เดือน และถ้าผู้ใช้น้ าประปาไม่ยอมบอกเลิกสัญญาตาม
ก าหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ใช้น้ าประปายังคงใช้น้ าประปาตามอัตราที่เพ่ิมหรือลดใหม่นั้น ผู้ใช้น้ าจะยกเหตุใด ๆ ขึ้น
โต้แย้งคัดค้านภายหลังมิได้เป็นอันขาด 
 ข้อ 6  ท่อน้ าและเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้ต่อเนื่องไปจากท่อเมนเข้ามิเตอร์ เข้าไปในสถานที่ใช้น้ าประปา ผู้ใช้
น้ าประปาจะต้องเป็นผู้เสียค่าซ่อมแซมเม่ือเกิดการช ารุดขึ้น 
 ข้อ 7  สัญญามีอายุ  1  ปี  นับแต่วันท าสัญญาเป็นต้นไป ถ้าแม้ว่าผู้ใช้น้ าประปายังใช้น้ าประปานั้น ต่อไปโดย
ไม่ได้บอกเลิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง เป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนหน้าวันครบสัญญาแล้ว ให้ถือว่า
สัญญานี้คงใช้อยู่ และให้ยืดเวลาต่อไป อีก 1 ปี 
 ข้อ 8 ผู้ใช้น้ าประปาผิดสัญญาด้วยประการใด ๆ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ใช้น้ าประปาย่อมให้ผู้จ าหน่วยเลิก
ถอนสัญญา และงดจ่ายน้ าทันที อีกทั้งยอมช าระหนี้ที่ค้างช าระรวมทั้งเสียหายต่าง ๆ ด้วย 
 เพื่อเป็นหลักฐานแห่งสัญญานี้ได้ลงนามไว้เป็นส าคัญ  
 
 
ลงนาม ....................................................... ผู้ขอใช้น้ า ลงนาม ........................................................ ผู้จ าหน่าย  
  (...................................................)    (....................................................)  
 


