
ใบคํารองขอใชน้ําประปา 

องคการบริหารสวนตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

  เลขที่....................../............. 

วันท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ............. 

 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อยูบานเลขที่............................หมูที่............................. 

ตรอก/ซอย................................ถนน.............................................ตาํบล.....................................อําเภอ..................................................

จังหวัด...................................โทร...........................................มีความประสงคใหองคการบริหารสวนตาํบลศาลายา ดําเนินการดังตอไปนี ้

  ติดตั้งมาตรวัดน้าํประปาใหม  ขนาด...........................................น้ิว 

  เคลื่อนยายมาตรวัดน้ําประปา  ขนาด...........................................นิ้ว 

  เปลี่ยนมาตรสวนวัดน้ําประปา ขนาด...........................................นิ้ว 

   สถานที่อนุญาต ตั้งเลขท่ี................หมูที่................ตรอก/ซอย...............................ถนน................................. 

ตําบล...............................................อําเภอ.............................................จังหวัด.............................................โทร..................................... 

สถานภาพผูอนุญาต  เจาบาน 

   ผูอยูอาศัย  โดยมีจํานวนผูอาศัยอยูในบาน....................คน 

 ขาพเจายนิดีปฏบิัติตามระเบียบการใชน้ําประปา และพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ดังน้ี 

1. คาธรรมเนียมการตรวจและประมาณการ 50 บาท 

2. คาธรรมเนียมเจาะและตอทอประปา 250 บาท 

3. คาบํารุงรักษาทอเมนประปา  ขนาด................น้ิว....................บาท 

4. คาซอมมาตรวัดน้ํา  ขนาด.............. นิ้ว....................บาท 

5. คาจําหนายน้ําประปาลูกบาศกเมตรละ  4 บาท/เดือน 

6.  

(ลงช่ือ).......................................................ผูขออนุญาต 

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

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

สําหรับเจาหนาที่ 

  มีผูประสงคขอใชน้ําประปา 

  ขออนุญาตเคลื่อนยายมาตรวดัน้ําประปา 

  ขออนุญาตเปลีย่นมาตรวัดน้ําประปา 

  -  ไดดําเนินการตรวจสอบพื้นท่ีแลว             -  เห็นควรพิจารณาดําเนนิการตามคําขออนุญาต 

 

  (ลงช่ือ)....................................................ผูรับคําขอ  (ลงช่ือ)........................................................ผูตรวจสอบ 

                  (นางจตุพร   ปานศิริ)                           (นายปกรณ     เกตุเหม) 

                           ผูชวยเจาพนักงานธุรการ                   ผูอํานวยการกองชาง 

        อนุมัต ิ

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

             (นายชยุตธน  บุญทน)               (นายอํานวย   เหมือนวงศธรรม) 

                            ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศาลายา                      นายกองคการบริหารสวนตําบลศาลายา 



พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

1.  สําเนาภาพถายใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยายอาคาร  จํานวน  1  ฉบับ  (ถามี) 

2. สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน..............................ฉบับ 

3. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ จํานวน..............................ฉบับ 

4. กรณีเปนนิติบุคคล ตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย จํานวน..............................ชุด 

รูปแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บานเลขที่.........................หมูที่...............ตาํบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 

 

ลงชื่อ.........................................................เจาหนาที่ผูสํารวจ  ลงช่ือ...........................................................ผูตรวจ/ถูกตอง 

        (....................................................)                  (นางจตุพร    ปานศิร)ิ 

                                                                                      ผูชวยเจาพนักงานธุรการ       

วันท่ี................./............................/.......................   วนัที่................../............................/.............. 

 

 

ลงชื่อ..........................................................ผูตรวจ/ถูกตอง  ลงช่ือ........................................................... 

                 (นายอดุลย     อุนฤทธิ์)                    (นายปกรณ    เกตุเหม) 

                       นายชางโยธา                                              ผูอํานวยการกองชาง 

วันท่ี............../................................/..............      วันท่ี................/............................./.............. 



หนังสือสัญญาขอใชน้ําประปา 

ที่.........../.....................              องคการบริหารสวนตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

วันที่......................เดือน.................................พ.ศ. .................... 

เรื่อง ขออนุญาตใชน้ําประปา 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลศาลายา 

 ขาพเจา.........................................................................อยูบานเลขที่..................หมูที่.................ตรอก/ซอย

..............................ถนน..........................................ตําบล...........................................อําเภอ..........................................

จังหวัด...........................................มีความประสงคขออนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ําสําหรับสงน้ําประปา  เพื่อใชในอาคาร

ประเภท....................................................................โดยขาพเจาไดแจงความประสงคและยินยอมปฏิบัติตามสัญญา  

และเงื่อนไขในการขอใชน้ําประปาขององคการบริหารสวนตําบลศาลายา  ดังตอไปนี้ทุกประการ 

 ขอ 1. ขาพเจาใหสัญญาวา  จะไมซอมแซมหรือทําการเก่ียวของอยางหนึ่งอยางใดกับทอน้ําที่ตอเขาเพ่ือใชใน

กิจการนั้น  หรือมาตรวัดน้ําตามลําพังดวยตนเองเปนอันขาด  ถาทรัพยสินการประปาขององคการบริหารสวนตําบลเกิด

ชํารุดเสียหาย  หรือมีเหตุขัดของอ่ืน  ขาพเจาจะแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบทันท ี

 ขอ 2. ในกรณีที่ผูใชน้ําหรือผูหนึ่งผูใด  จงใจกระทําใหมาตรวัดน้ําชํารุดหรือใชการไมได  ผูใชน้ําจะตองจัดหา

มาตรวัดน้ํา  ชนิด ขนาด  และไดมาตรฐาน  ชดใช  คาน้ําที่เสียหายไประหวางมาตรวัดน้ําที่ชํารุด  โดยคิดคาเฉลี่ย

จํานวนน้ําที่ใชไปในเดือนกอนทั้งเดือนใชไปวันละเทาใดจํานวนนี้จะคิดกับผูใชน้ําตามวันที่มาตรวัดน้ําชํารุด 

 ขอ 3. บรรดาทออุปกรณตาง ๆ  ที่วางไวในเขตถนนหรือนอกเขตเคหสถานอาคารบานเรือนเปนสมบัติของ

องคการบริหารสวนตําบลศาลายา  สวนทออุปกรณภายในเขตเคหสถานอาคารบานเรือนหรือภายในมาตรวัดน้ําเปน

สมบัติของผูใชน้ํา 

 ขอ 4. การตอทอจากทอสงน้ํา  ภายนอกอาคารถึงมาตรวัดน้ํา  รวมทั้งการติดตั้งมาตรวัดน้ําและเครื่องก้ันน้ํา

พรอมท้ังกําหนดถึงสิ่งเหลานี้  เปนหนาทีข่ององคการบริหารสวนตําบลศาลายา  จัดทําใหโดยคิดคาใชจายจากผูขอใชน้ํา  

สวนทอและอุปกรณภายในมาตรวัดน้ําผูขอใชน้ําจะจัดทําเองก็ไดโดยความเห็นชอบขององคการบริหารสวนตําบล

ศาลายา 

 ขอ 5. ถาทอหรืออุปกรณภายในเคหสถานอาคารบานเรือน หรือภายในมาตรวัดน้ําเกิดชํารุดขึ้น  ผูใชน้ําจะตอง

จัดซอมโดยทุนทรัพยของตนเองหรือใหองคการบริหารสวนตําบลศาลายาซอมใหก็ไดโดยคิดคาใชจายจากผูขอใชน้ํา 

 ขอ 6. ถาปรากฎวาทอภายในเขตสถานที่ของผูใชน้ําเกิดชํารุดรั่วไหลขึ้นภายนอกมาตรวัดน้ําขอใหผูใชน้ํารีบแจง

ใหองคการบริหารสวตําบลศาลายาทราบโดยเร็ว  เพื่อจะซอมใหเรียบรอยมิใหน้ํารั่วไหลสิ้นเปลืองและสกปรกในบริเวณ

นั้น  ถาหากผูใชน้ําจะตองรับผิดชอบตอน้ําที่สูญหายไปตามที่เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลศาลายาพึง

ประเมินถือวาเปนที่สิ้นสุด 



ขอ 7. ผูขอใชน้ํารายใดมีพฤติกรรมลักน้ําจากทอเมนประปา หรือมีเจตนากระทําโดยใหมาตรวัดน้ําชํารุดหรือ

แกไขเปลี่ยนแปลงการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหทํางานผิดปกติจนไมสามารถแสดงจํานวนน้ําที่ไดใชไปแลวไดถือวาผูใชน้ําราย

นั้นไดลักทรัพยขององคการบริหารสวนตําบลศาลายา  และองคการบริหารสวนตําบลศาลายาจะดําเนินการดังนี ้

  7.1 องคการบริหารสวนตําบลศาลายา  จะปรับผูขอใชน้ําครั้งละ 500  บาท 

7.2 องคการบริหารสวนตําบลศาลายา   จะงดสงน้ําใหใช  และถอดมาตรวัดน้ําหากตองการจะขอใช

น้ําอีกตองยื่นขอใชน้ําใหม 

  7.3 แจงดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 ขอ 8. กรณีมาตรวัดน้ําไมเดินหรือตัวเลขไมขึ้น  การประปาองคการบริหารสวนตําบลศาลายา  มีสิทธิเรียกให

ผูใชน้ําชําระคาน้ําประปาได  โดยคิดถัวเฉลี่ยนับจากเดือนกอนยอนข้ึนไปสามเดือน (เดือนที่มาตรวัดน้ําเสียไมนับ)  

รวมกันหารดวยสามเปนจํานวนน้ําที่ถัวเฉลี่ยในเดือนนั้นหากมาตรวัดน้ําเสียในเดือนตอ ๆ ไปกรณีอัตราคาน้ําประปาถัว

เฉลี่ยวต่ํากวาอัตราคาน้ําขั้นต่ํา  ใหคิดเทากับอัตราคาน้ําข้ันต่ําเวนแตจะแจงเปนลายลักษณอักษรถึงเหตุนั้นใหองคการ

บริหารสวนตําบลศาลายาทราบกอน 

 ขอ 9. ผูใชน้ําตองชําระเงินคาน้ํา  คาบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา คาซอมแซมหรือคาเสียหายในเม่ือเจาหนาที่ที่เก็บ

เงินไดนําบิลมาขอรับเงิน  หรือมิฉะนั้นตองนําเงินไปชําระ  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลศาลายา   ภายใน    7 

วัน  นับจากวันที่เจาหนาที่ไปเก็บคาน้ําประปาหากคางชําระตามกําหนดนี้  องคการบริหารสวนตําบลศาลายา  จะงด

การสงน้ําใหใชพรอมถอดมาตรวัดเก็บไวที่องคการบริหารสวนตําบลศาลายา  และอาจฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมาย  

ในเมื่อผูใชน้ําประปาไมยอมชําระหนี้สินที่คาง 

 ขอ 10. เมื่อผูใชน้ําประปาจะเลิกใชน้ํา หรือยายที่อยู หรือโอนใหผูอ่ืน ตองแจงใหองคการปกครองสวนตําบล

ศาลายา  ทราบลวงหนาไมนอยวา 7 วัน และตองชําระหนี้สินและคาธรรมเนียมตาง ๆ  ใหเสร็จสิ้นกอนดวย 

 ขอ 11. ผูใชน้ํารายใดถูกงดสงน้ําไมชําระหนี้ที่คางหรือกรณีอ่ืนใด  ภายหลังแสดงความจํานงขอใชน้ําตามเดิม  

อีกตองชําระหนี้ที่คางและหนี้อื่น ๆ ถามีใหเสร็จสิ้นพรอมทั้งคาธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ํา จํานวน 50 บาท  

ดวยทุกครั้งไป 

 ขอ 12. ถาผูใชน้ําสงสัยวามาตรวัดน้ําอาจวัดจํานวนน้ําคลาดเคลื่อนจะขอใหองคการบริหารสวนตําบลศาลายา

ทําการตรวจสอบได  โดยการยื่นความจํานงเปนลายลักษณอักษรถาปรากฎวาคลาดเคลื่อนจริงองคการบริหารสวนตําบล

ศาลายาจะคิดคาํนวณน้ําที่ใชไปตามขอ 8 ถาปรากฎวามาตราวัดน้ําทําการถูกตองผูใชน้ําจะตองเสียคาตรวจสอบครั้งละ  

200  บาท 

 ขอ 13. ผูใชน้ําประสงคจะใชเครื่องสูบน้ําดูดน้ํา  สงข้ึนไปบนอาคารชั้นสูงจะตองทําบอหรือท่ีพักน้ําแลวเปดน้ํา

ลงในท่ีพักนั้นกอน  แลวจึงสูบน้ําจากที่พักน้ําอีกตอหนึ่ง หามมิใหสูบน้ําโดยตรงจากเสนทอ 

 ขอ 14. เม่ือผูใชน้ํากระทําการฝาฝนขอกําหนดตามสัญญานี้  หรือไมปฎิบัติตามคําแนะนําตักเตือนโดยชอบของ

เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลศาลายา  ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงดสงน้ําใหใช 

 ขอ 15. ผูใชน้ําตองอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลศาลายา  ในการเขาไปตรวจ

ทอและอุปกรณมาตรวัดน้ําภายในเขตสถานที่ไดเมื่อมีเหตุสมควร 



 ขอ 16. องคการบริหารสวนตําบลศาลายา ไมรับรองวาจะมีน้ําใหใชตลอดทุกเวลาและทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงดการ

สงน้ําในเวลาใดเวลาชั่วคราว  โดยไมตองแจงเหตุผลเมื่อเห็นวามีความจําเปน 

 ขอ 17. กรณีเคหสถานอาคารบานเรือนที่มีทอสงน้ําหรือจายน้ําของการประปาสวนภูมิภาควางผานแลว  ให

เจาของหรือผูครอบครองเคหสถานอาคารบานเรือนั้นขอใชน้ําจากสํานักงานการประปาสวนภูมิภาคได  และสงวนสิทธิ์

ในการพิจารณางดจายน้ําได 

จากขอความในสัญญาขางตน  ขาพเจาไดอานและเขาใจโดยตลอดแลว  และจะเขาปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญานี้

ทุกประการ 

 

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

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

 

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

           (นายอํานวย   เหมือนวงศธรรม) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลศาลายา 

 

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

               (นายอดุลย     อุนฤทธิ)์ 

 

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

                (นางจตุพร   ปานศิร)ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําแนะนําการขอใชน้ําประปา 

การขอติดตั้งประปาใหม มี 2 ประเภท 

1. ประเภทถาวร 

ผูขอตองเปนเจาของผูครอบครองอาคาร มีสําเนาทะเบียนบานถูกตอง 

2. ประเภทชั่วคราว 

ผูขอติดตั้งยังไมมีเลขทะเบียนบานที่ถูกตอง หรือตองการใชน้ําเพ่ือการกอสราง 

หลักฐานประกอบคาํขอประปาหมูบาน  ดังนี ้

 กรณีเปนบุคคลธรรมดา 

1. บัตรประชาชน 

2. สําเนาทะเบียนบาน 

3. สัญญาซื้อหรือเชา 

กรณีเปนนิติบคุคล 

1. บัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 

2. หนังสือรับรองจดทะเบียน 

3. บัตรประชาชน สําเนาถูกตอง 

4. หนังสือมอบอํานาจ 

5. อ่ืน ๆ  

การขอกรณีใชชั่วคราว 

1. บัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอ 

2. หนังสือรับรองจดทะเบียน 

3. บัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบาน 

4. หนังสือใบขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 

5. อ่ืน ๆ (ถามี) 

 

 

 

 


