
                                                 
 
 
                                               แบบค้าขอติดตั้งน้้าประปา 
 

เลขที่.................      เขียนที่ เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร    
                                                                         จังหวัดสกลนคร 
 

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

  ข้าพเจ้า...................................................อายุ........ .....ปี เลขที่บัตรประชาชน........................................... 
วันหมดอายุ.......................................อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่..........ต าบล......................... ..อ าเภอ
...............................จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์..................................อาชีพ
........................................................................... 
สถานที่ท างาน................................................................โทรศัพท์........................ .......................... 

มีความประสงค์ตามข้อ...........ส าหรับบ้านเลขที่................หมู่ที่............ถนน......................................... ...... 
ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด......................... .......สถานที่ใกล้เคียง................................................ 
โดยมีการต่อท่อภายในขนาด Ø............นิ้ว  และมีก๊อกน้ าขนาด Ø............นิ้ว  จ านวน..................ก๊อก 
  ในการช าระเงินค่าน้ าประปา ข้าพเจ้าได้แจ้งความจ้านงการช้าระเงินค่าน้้าประปา   โดย  
     (  ) ข้อ 1 ช าระที่ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือด้วยตนเอง  

(  ) ข้อ 2 ช าระผ่านบริการตัวแทนเก็บเงินเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
ข้าพเจ้าช าระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตประปา  จ านวน  .........................บาท ค่าประกัน            

การใช้น้ า จ านวน........................บาท รวมเป็นเงิน.....................บาท หลังจากได้รับอนุญาตให้ติดตั้งมาตรวัดน้ า และ
ข้าพเจ้ายินดีจะให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือในการส ารวจและปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของการประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือเกี่ยวกับการขอรับใช้น้ าประปาทุกประการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้
ข้าพเจ้าได้ทราบแล้ว ในการด าเนินการติดตั้งนี้ 
เอกสารประกอบการยื่นค้าขอ 
1.  บัตรประจ าตัว    (ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอรับใช้น้ าประปา 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน           (..................................................)  
3.  หลักฐานอื่นๆ    (ลงชื่อ)....................................................ผู้รับค าขอ 
             (....................................................) 
 
 

เรียน ผอ.กิจการประปา ฯ 
-ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว   
 มีความถูกต้องครบถ้วน 
 
(ลงชื่อ).................................   
       (.................................) 
ต าแหน่ง............................... 

เรียน  ปลดัเทศบาล 
 
 -เพื่อโปรดพิจารณา 
 
(ลงช่ือ)................................  
    (นายศักย์วริษฐ์ อินธิแสง) 
        รองปลัดเทศบาล   
 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
   
 -เห็นควรอนุญาต      
 
 (ลงช่ือ)...................................... 
         (นายศักย์วริษฐ์ อินธิแสง) 
 รองปลัดเทศบาล  ปฏิบัตริาชการแทน 
              ปลัดเทศบาล           
               

ค าสั่ง 
 (   ) อนุญาต 
 (   ) ไม่อนุญาต เพราะ............... 
       
(ลงชื่อ).................................... 
        (นายมานิต ครุธต าค า) 
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัตริาชการแทน 
    นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครอื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ข้อ 1.ขอติดตั้งน้ าประปามาตรวัดน้ า Ø........นิ้ว 

 ข้อ 2. ขอใช้น้ าประปาชั่วคราว Ø.........นิ้ว 
 ข้อ 3. อ่ืนๆ.......................................... 



 

 

สัญญาการใช้น้้าประปา 

     สัญญาฉบับน้ีท าข้ึน ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ  เลขท่ี  109  หมู่ที ่ 14  ถนน  สกลนคร-นครพนม 
ต าบลเชียงเครือ   อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันท่ี............................................................................................................... 
ระหว่างการประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ โดย นายมานิต ครุธต าค า ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรี
ต าบลเชียงเครือ ซึ่งต่อไปนี ้ในสัญญาเรียกว่า “การประปาเทศบาลต้าบลเชียงเครือ”ฝ่ายหนึ่งกับ  ..................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน.............................................................อยู่บ้านเลขที.่.........................หมู่ที.่.........................บ้าน.............................. 
ต าบล.............................................................อ าเภอ...........................................................จังหวัด................................................................. 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ใช้น้้า” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงท าสัญญาการใช้น้ าประปา โดยมีข้อความดังนี้ 

1. ผู้ใช้น้ าต้องช าระค่าน้ าประปาพร้อมค่าบริการทั่วไป ตามอัตราที่ การประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ ก าหนดภายใน 
7 วัน นับแต่ในวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ กรณีที่ผู้ใช้น้ าไม่ช าระค่าน้ าประปาตั้งแต่ 2 งวดการใช้น้ าขึ้นไป ส าหรับมาตรวัดน้ าขนาด ø ไม่เกิน     
1 น้ิว หรือตั้งแต่ 1 งวดการใช้น้ าขึ้นไป ส าหรับมาตรวัดน้ าขนาด ø 1½ นิ้วข้ึนไป รวมทั้งมาตรวัดน้ าช่ัวคราว หรือผิดสัญญาในสาระส าคัญ 
การประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ มีสิทธิงดจ่ายน้ าประปา หรือบอกเลิกสัญญาก็ได้ โดยต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

2. เมื่อถูกงดจ่ายน้ าประปาแล้ว และ การประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ ยังไม่บอกเลิกสัญญา ต่อมาเมื่อผู้ใช้น้ าได้         
ช าระหนี้ค่าน้ าที่ค้างช าระทั้งหมดภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่ การประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ งดจ่ายน้ าแล้ว การประปาเทศบาลต าบล
เชียงเครือ จะท าการติดตั้งมาตรวัดให้ใช้ตามเดิม โดยผู้ใช้น้ าต้องช าระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ การประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ ก าหนด      

ถ้าผู้ใช้น้ าช าระหนี้ที่ค้างช าระทั้งหมด เมื่อพ้นก าหนด 6 เดือน นับแต่ การประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ งดจ่ายน้ าแล้ว 
ผู้ใช้น้ าจะต้องยื่นค าขอใช้น้ าและช าระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาเช่นเดียวกับผู้ขอใช้น้ ารายใหม่ 

3. ในวันท าสัญญานี้ ผู้ใช้น้ าได้วางเงินประกันการใช้น้ าตามจ านวนที่ การประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ ก าหนด       
เมื่อผู้ใช้น้ าบอกเลิกสัญญาใช้น้ าโดยไม่มีหนี้ค้างช าระ การประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ จะคืนเงินประกันให้ผู้ใช้น้ าภายใน 20 วันท าการ 
นับจากวันท่ีผู้ใช้น้ าร้องขอคืน 

หากผู้ใช้น้ าไม่ร้องขอ หรือไม่แสดงเจตนาที่จะรับเงินประกันการใช้น้ าคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเลิกใช้น้ า ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ผู้ใช้น้ ายินยอมให้เงินประกันการใช้น้ าตกเป็นรายได้ของ การประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 

4. ในกรณีมีเหตุจ าเป็น การประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ มีสิทธิงดจ่ายน้ าเป็นการช่ัวคราว โดย การประปาเทศบาล
ต าบลเชียงเครือ จะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศทางสื่อมวลชนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินการประปา
เทศบาลต าบลเชียงเครือ จะแจ้งให้ทราบโดยประกาศทางสื่อมวลชนภายใน 24 ช่ัวโมง นับแต่เวลาที่เกิดเหตุ 

5. หากผู้ใช้น้ าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาการใช้น้ า ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ การประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ        
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  

6. ภายใต้สัญญาข้อ 1. หากคู่สัญญาฝ่ายใดผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งอันเป็นสาระส าคัญของ
สัญญา คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา และหรือเรียกค่าเสียหายได้ โดยจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

7. สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่า (ก) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา หรือ (ข) ผู้ใช้น้ าโอนสิทธิการใช้น้ า
ให้คนอื่น โดยต้องแจ้งให้การประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ ทราบ และผู้รับโอนได้ลงนามในสัญญาใช้น้ าประปากับการประปาเทศบาล
ต าบลเชียงเครือ แล้ว 

8. นอกเหนือจากเงื่อนไขตามสัญญานี้แล้ว คู่สัญญาตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของ การประปาเทศบาล
ต าบลเชียงเครือ ที่เกี่ยวกับการใช้น้ าประปา และเง่ือนไขการใช้น้ าประปาที่แนบท้ายสัญญานี้ รวมทั้งคู่มือการใช้น้ าประปาที่มีผลบังคับใช้
อยู่ในขณะนี้ และที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ที่ไม่ท าให้ผู้ใช้น้ าและการประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ เสียประโยชน์ไปยิ่งกว่าสัญญานี้ 
ยกเว้นการปรับอัตราค่าน้ า ค่าบริการ และวิธีการจัดเก็บค่าน้ า ตามระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติของการประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ โดย
การประปาเทศบาลต าบลเชียงเครือ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยวิธีประกาศทางสื่อมวลชน หรือแนบไปกับ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ และให้ถือว่าประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

เพื่อเป็นหลักฐานการท าสัญญา คู่สัญญาจึงได้ลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าพยาน และต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................(ผู้ใช้น้ า) 
       
       (.......................................................) 
 
 

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

ลงช่ือ..............................................................(การประปาฯ) 
                    (นายมานิต ครุธต าค า) 
           รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตัิราชการแทน 

               นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
 

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

สัญญาเลขท่ี.................................................. 
 
ผู้ใช้น้ าเลขท่ี.................................................. 
        
        



 
อุปกรณ์ในการติดตั้งมาตรวัดน้้า 

มาตรวัดน้้าขนาด ½ นิ้ว 
ล้าดับที่ รายการ จ้านวน ราคา (บาท) หมายเหตุ 

1 ค่ามาตรวัดน้ าระบบแม่เหล็ก  2  ชั้น  ขนาด ½ 
นิ้วพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง  

1 ชุด 1,885  

2 ค่าแรงเชื่อมมิเตอร์  300  
3 ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ า  115    
4 ค่าประกันการใช้น้ า  200   
     
     
     
     
     
     
     

     
     

รวมเงินทั้งสิ้น 2,500  
 

หมายเหตุ ข้อ 1 รายการที่ 1  ผู้ขออนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 
  ข้อ 2 พนักงานจะด าเนินการให้ก็ต่อเมื่อจัดหาวัสดุครบตามรายการ 
  ข้อ 3 หากพบปัญหาอุปสรรคให้สอบถาม ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ  เบอร์ 042-754021 
      ข้าพเจ้าได้รับเอกสารอุปกรณ์ในการติดตั้งมาตรวัดน้ าจ านวน 1 ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 

    (ลงชื่อ).................................................................ผู้ขออนุญาตต่อน้ าประปา 
     (........................................................) 
แผนที่ (พอสังเขป) 
  



 
อุปกรณ์ในการติดตั้งมาตรวัดน้้า 

มาตรวัดน้้าขนาด 1 นิ้ว 
ล้าดับที่ รายการ จ้านวน ราคา (บาท) หมายเหตุ 

1 ค่ามาตรวัดน้ าระบบแม่เหล็ก  2  ชั้น  ขนาด 1 
นิ้วพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง 

1 ชุด 2,885  

2 ค่าแรงเชื่อมมิเตอร์  300  
3 ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ า  115    
4 ค่าประกันการใช้น้ า  600   
     
     
     
     
     
     
     

     
     

รวมเงินทั้งสิ้น 3,900  
 

หมายเหตุ ข้อ 1 รายการที่ 1  ผู้ขออนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 
  ข้อ 2 พนักงานจะด าเนินการให้ก็ต่อเมื่อจัดหาวัสดุครบตามรายการ 
  ข้อ 3 หากพบปัญหาอุปสรรคให้สอบถาม ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ  เบอร์ 042-754021 
 
 
 

    (ลงชื่อ).................................................................ผู้ขออนุญาตต่อน้ าประปา  
     (........................................................) 
แผนที่ (พอสังเขป) 
 

  



 
อุปกรณ์ในการติดตั้งมาตรวัดน้้าชั่วคราว 

มาตรวัดน้้าขนาด ½ นิ้ว 
ล้าดับที่ รายการ จ้านวน ราคา (บาท) หมายเหตุ 

1 ค่ามาตรวัดน้ าระบบแม่เหล็ก  2  ชั้น  ขนาด ½ 
นิ้วพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง  

1 ชุด 1,885  

2 ค่าแรงเชื่อมมิเตอร์  300  
3 ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ า  115    
4 ค่าประกันการใช้น้ าชั่วคราว  1,000   
     
     
     
     
     
     
     

     
     

รวมเงินทั้งสิ้น 3,300  
 

หมายเหตุ ข้อ 1 รายการที่ 1  ผู้ขออนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 
  ข้อ 2 พนักงานจะด าเนินการให้ก็ต่อเมื่อจัดหาวัสดุครบตามรายการ 
  ข้อ 3 หากพบปัญหาอุปสรรคให้สอบถาม ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ  เบอร์ 042-754021 
      ข้าพเจ้าได้รับเอกสารอุปกรณ์ในการติดตั้งมาตรวัดน้ าจ านวน 1 ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 

    (ลงชื่อ).................................................................ผู้ขออนุญาตต่อน้ าประปา  
     (........................................................) 
แผนที่ (พอสังเขป) 
  



 
อุปกรณ์ในการติดตั้งมาตรวัดน้้าชั่วคราว 

มาตรวัดน้้าขนาด 1 นิ้ว 
ล้าดับที่ รายการ จ้านวน ราคา (บาท) หมายเหตุ 

1 ค่ามาตรวัดน้ าระบบแม่เหล็ก  2  ชั้น  ขนาด 1 
นิ้วพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง 

1 ชุด 2,885  

2 ค่าแรงเชื่อมมิเตอร์  300  
3 ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ า  115    
4 ค่าประกันการใช้น้ า  2,500  
     
     
     
     
     
     
     

     
     

รวมเงินทั้งสิ้น 5,800  
 

หมายเหตุ ข้อ 1 รายการที่ 1  ผู้ขออนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 
  ข้อ 2 พนักงานจะด าเนินการให้ก็ต่อเมื่อจัดหาวัสดุครบตามรายการ 
  ข้อ 3 หากพบปัญหาอุปสรรคให้สอบถาม ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ  เบอร์ 042-754021 
 
 
 

    (ลงชื่อ).................................................................ผู้ขออนุญาตต่อน้ าประปา 
     (........................................................) 
แผนที่ (พอสังเขป) 
 

 


