
                   

 

         แบบค้าขอติดตั้งมาตรน้้าประปา 
ข้อ  1.    ขอติดตั้งมาตรวัดน้้าขนาด......................นิ้ว 

ข้อ  2.    ขอใช้น้้าประปาช่ัวคราว 

ข้อ  3.    ขอฝากมาตรวัดน้้าประปา/ขอโอนประเภทการใช้น้้า                เขียนที่  องค์การบริหารส่วนต้าบลท่างาม 

ข้อ  4.    อื่นๆ...........................................    วันท่ี.................เดือน.......................พ.ศ...................... 

  ข้าพเจ้า..................................................................อายุ........................ปี..............     เจ้าของบ้าน        ผู้รับมอบอ้านาจ 
หมายเลขบัตรประชาชน..........................................................อยู่บ้านเลขที.่........................หมู่ที.่..........................ถนน................................. 
ต้าบล....................อา้เภอ........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์ บ้าน/มือถือ................................. 
มีความประสงค์จะด้าเนินการตามข้อ.............บ้านเลขที่...................หมู่ที่..............ต้าบล....................อ้าเภอ..................จังหวัด..................... 
  ในการช้าระค่าน้้าประปา  ข้าพเจ้าได้แจ้งความจ้านงช้าระเงินค่าน้้าประปาโดย 

  ข้อ 1.    ช้าระที่กองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลท่างามด้วยตนเอง 

  ข้อ 2.    ช้าระผ่านสื่ออื่น ๆ เช่น  ผ่านพนักงานเก็บเงินของกองช่างหรือตัวแทนเอกชน 
  ข้าพเจ้ายินดีจะให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลท่างาม  ในการส้ารวจและปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต้าบลท่างาม  เกี่ยวกับการขอรับใช้น้้าประปาทุกประการ  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงให้ข้าพเจ้าทราบแล้วในการ
ด้าเนินการติดตั้งข้าพเจ้าได้วางมัดจ้าค่าติดตั้งมาตรตามที่กองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลท่างามก้าหนด  หากข้าพเจ้าไม่น้าเงินมาช้าระ
ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ที่มีภายใน  30  วัน  นับแต่วันท่ีกองช่างได้ออกหนังสือแจ้งให้ขา้พเจ้ามาช้าระเงินค่าติดตั้ง  ข้าพเจ้ายินดีให้ริบเงิน
มัดจ้าดังกล่าว 
  เอกสารประกอบการยื่นค้าขอ 

    ส้าเนาทะเบียนบ้าน      ส้าเนาบัตรประชาชน        หลักฐานอื่น ๆ................................................ 
 

       (ลงช่ือ)..................................................ผู้ขอรับการใช้น้้าประปา 
               (................................................) 

เรียน  ผู้อ้านวยการกองช่าง 
          -   เพื่อโปรดทราบ งานมาตรวัดน้้าได้ส้ารวจและประมาณการค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วเป็น  จ้านวนเงิน.........................บาท  
ตามแบบประมาณการที่แนบมานี้ 
 

       (ลงช่ือ)..................................................ผู้ส้ารวจ/ประมาณการ 
               (................................................) 
 เรียน  ปลัด  อบต.ท่างาม 
          -  เพื่อโปรดทราบและเห็นควรอนุญาตให้ใช้น้้าประปาโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบฯ 
 
 
  (ลงช่ือ)....................................ผอ.กองช่าง (ลงช่ือ)....................................................ปลัด  อบต.ท่างาม 
         (นายกรฤต    ปานรัตน์)                (นางจุรี     เกียรติศรีสิริ) 
 

        อนุญาต 

    ไม่อนุญาต    (ลงช่ือ)....................................................นายก  อบต.ท่างาม 
               (นายลาน     สุขแจ่ม) 
 
 



สัญญาเลขที่............................... 
หนังสือสัญญาการใช้น้้าประปา 

                                                                                                     องค์การบริหารส่วนต้าบลท่างาม 
  ถ.วัดโบสถ์  -  โป่งแค  อ.วัดโบสถ์ 

     จ.พิษณุโลก  65016   
 สัญญาฉบับนี้  ท้าขึ้นเมื่อวันที่..............เดือน..............พ.ศ.................ระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลท่างาม  
โดย......................................ต้าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลท่างาม  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า  “ผู้จ้าหน่าย
น้้าประปา”  ฝ่ายหนึ่งกับ........................................อายุ............ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่................ต้าบล.............. 
อ้าเภอ.................จังหวัด........................ซึ่งต่อไปนี้เ รียกว่า  “ผู้ใช้น้้าประปา”  อีกฝ่ายหนึ่ง  ได้ยื่นค้าร้องขอใช้
น้้าประปา  และติดตั้งมาตรวัดน้้าที่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ต้าบล...............อ้าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก 
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท้าสัญญาไว้ต่อกัน  ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ผู้จ้าหน่ายน้้าประปาตกลงจ้าหน่ายน้้าประปาให้แก่ผู้ใช้น้้าประปา  โดยผู้ใช้น้้าประปาจะยินยอม
ปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หนังสือแจ้งความว่าด้วยการใช้น้้าประปา  ว่าด้วยการก้าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม  การช้าระค่าน้้าประปาและอ่ืน ๆ  ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต้าบลท่างาม  โดยไม่คัดค้านหรือ
โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ข้อ  2.  ผู้ใช้น้้าประปาต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของผู้จ้าหน่ายประปา  เข้า  -  ออก  ในสถานที่หรือในอาคาร
ของตนเอง  ได้ตลอดเวลาเมื่อมีเหตุอันควร  เพ่ือตรวจสอบ  จดหน่วยการใช้น้้า  หรือการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขมาตร
วัดน้้า  ท่อ  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  โดยไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
 ข้อ  3.  มาตรวัดน้้าที่ผู้จ้าหน่ายน้้าประปาติดตั้งไว้ส้าหรับวัดปริมาณการใช้น้้า  ผู้ใช้น้้าประปามีหน้าที่ต้อง
ดูแลบ้ารุงรักษาไม่ให้เกิดติดขัด  หรือช้ารุด  หรือสูญหาย  หรือเปลี่ยนทิศทางไปจากเดิม  ที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งไว้  
รวมทั้งการเคลื่อนย้ายมาตรวัดน้้าประปาและอุปกรณ์ประปา  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จ้าหน่ายน้้าประปาก่อน  หาก
มีความเสียหายเกิดข้ึนผู้ใช้น้้าจะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นทุกกรณี  เว้นแต่จะช้ารุด  หรือเสื่อมไป
โดยสภาพการใช้งานปกติ 
 ข้อ  4.  กรณีจ้าเป็นไม่ว่าในวัน  หรือเวลาใด  ผู้จ้าหน่ายน้้าประปาอาจหยุด  หรืองดส่งน้้าประปาเพ่ือการ
ปรับปรุง  แก้ไข  หรือซ่อมแซมงานตามหน้าที่ในกิจการประปา  โดยจะแจ้ง  หรือไม่แจ้งให้ผู้ใช้น้้าประปาทราบก็ได้  
และหากเกิดความเสียหายอย่างใดอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าวข้างต้น  ผู้จ้าหน่ายน้้าประปาไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายนั้น ๆ  ทุกกรณี 
 ข้อ  5.  กรณีท่ีผู้ใช้น้้าประปา  จ้าเป็นต้องติดตั้งท่อ  หรืออุปกรณ์  ผ่านที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืน  เพ่ือส่งจ่าย
น้้าประปาให้แก่ผู้ใช้น้้าประปาจะต้องเป็นผู้ด้าเนินการและเสียค่าใช้จ่าย(ถ้ามี)  เพ่ือให้ได้รับอนุญาตจากผู้มีกรรมสิทธิ์  
หรือมีสิทธ์ในที่ดินนั้นด้วยและในกรณีต่อมาผู้มีกรรมสิทธิ์  หรือผู้มีสิทธิในที่ดิน  ไม่ยินยอมให้ใช้ที่ดินนั้น  ให้ถือว่าผู้ใช้
น้้าประปาไม่มีสิทธิได้ใช้น้้าประปาอีกเช่นกัน  เว้นแต่กรณีที่ผู้จ้าหน่ายน้้าประปาเคลื่อนย้ายท่อและอุปกรณ์ประปา
ออกไปจากที่เดิมหรือให้พ้นจากที่ดินดังกล่าว  ผู้ใช้น้้าประปาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามจ้านวน  ที่ผู้จ้าหน่ายน้้าประปา
ได้จ่ายเพื่อการนั้นทันทีทีผู่้จ้าหน่ายน้้าประปาแจ้งให้ทราบ 
 ข้อ  6.  ผู้ใช้น้้าประปาจะไม่น้าน้้าประปาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสถานที่ที่ขอใช้น้้าประปาไปขายหรือต่อพ่วง
มาตรวัดน้้าให้ผู้อื่นใช้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้จ้าหน่ายน้้าประปา  เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 
            /ข้อ 7.... 
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 ข้อ  7.  ใช้น้้าประปา  ห้ามมิให้ผู้ใช้น้้าประปาใช้ปั๊มสูบน้้าประปาโดยตรงจากเส้นท่อประปา  กรณีที่ใช้ปั๊มสูบ
น้้าประปาให้สูบจากบ่อพักน้้าที่ผู้ใช้น้้าจัดสร้างขึ้น  และหากฝ่าฝืน  ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ  ต่อทรัพย์สินของผู้
จ้าหน่ายน้้าประปา  ผู้ใช้น้้าประปาต้องชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ  ตามท่ีเกิดข้ึนนั้น 
 ข้อ  8.  ผู้ใช้น้้าประปาสัญญาว่าจะช้าระเงินค่าน้้าประปาทันทีที่เจ้าหน้าที่ของผู้จ้าหน่ายน้้าเรียกเก็บตาม
จ้านวนที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน  หรือภายในก้าหนดเวลาหรือตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งช้าระในเวลาอันควร   หากผู้ใช้
น้้าประปา  ไม่ช้าระค่าน้้าประปาตามเวลาที่ก้าหนด  ให้ผู้จ้าหน่ายน้้าประปาหยุด  หรืองดการส่งจ่ายน้้าประปาให้แก่
ผู้ใช้น้้าประปาได้ทันที  และผู้ใช้น้้าประปายินยอมให้หักเงินประกันการใช้น้้าประปา  ช้าระหนี้ค้างค่าน้้าประปา
ดังกล่าวจนครบ  และหากมีเงินส่วนที่เหลือให้ตกเป็นผลประโยชน์ของการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลท่างาม
ต่อไป 
 ข้อ  9.  ผู้จ้าหน่ายน้้าประปา  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะก้าหนดอัตราค่าน้้าประปา  ค่ารักษามาตร  ค่าธรรมเนียม  
ค่าใช้จ่าย  หรือค่าบริการอ่ืน  อันเกี่ยวกับการด้าเนินกิจการประปาเพ่ือเรียกเก็บจากผู้ใช้น้้าประปาได้  โดยจะแจ้งให้
ผู้ใช้น้้าประปาทราบล่วงหน้าก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  เดือน  หากผู้ใช้น้้าประปาไม่แจ้งบอกเลิกสัญญากา ร
ใช้น้้าประปาใหเ้รียบร้อยก่อนการใช้อัตราที่ก้าหนดขึ้นใหม่ให้ถือว่าผู้ใช้น้้าประปายินยอมเช่นว่านั้น 
 ข้อ  10.  กรณีที่ผู้ใช้น้้าประปาได้แจ้งเลิกการใช้น้้าประปา  หรือผู้ใช้น้้าประปาได้โอนสิทธิการใช้น้้าประปา
ให้แก่ผู้ อ่ืน  และได้รับอนุญาตจากผู้จ้าหน่ายน้้าประปาแล้ว  ให้ผู้แจ้งบอกเลิกสัญญาใช้น้้าประปามาขอถอนเงิน
ประกันการใช้น้้าประปาคืนได้ภายใน  90  วัน  หากเลยก้าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้แจ้งบอกเลิกสัญญาการใช้น้้าประปา
ยินยอมให้เงินประกันการใช้น้้าประปาเป็นเงินผลประโยชน์ของกองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลท่างาม 
 ข้อ  11.  ถ้าผู้ใช้น้้าประปาผิดสัญญาข้อใด ๆ  ตามที่กล่าวมาแล้ว  ผู้ใช้น้้าประปายินยอมให้ผู้จ้าหน่าย
น้้าประปายกเลิกสัญญาการใช้น้้าประปาและหยุด  หรืองดจ่ายน้้าประปาทันที 
 ข้อ  12.  สัญญานี้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่า  (ก)  คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา  หรือ  (ข)  
ผู้ใช้น้้าประปาโอนสิทธิการใช้น้้าประปาให้ผู้อ่ืน  โดยต้องแจ้งให้กองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลท่างามทราบ  และ
ผู้รับโอนได้ลงนามในสัญญาใช้น้้าประปากับองค์การบริหารส่วนต้าบลท่างามแล้ว 
 เพ่ือเป็นหลักฐานการท้าสัญญา  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาถูกต้องตรงกันแล้ว  จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  และต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
    (ลงชื่อ)..................................................ผู้ขอใช้น้้าประปา  
             (.............................................) 
 

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

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

    (ลงชื่อ).................................................พยาน/พิมพ์/เขียน  
     (...........................................) 
ได้รับส้าเนาสัญญาการใช้น้้าประปาแล้ว 

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




