
ป.1 
 

   ค้าขออนุญาตใช้น ้าประปา  
                                                          กองช่าง/งานสาธารณูปโภค                                              
                                                                  
                                                รับเลขท่ี................................................... 

              วันที่.........................................................      
                                                                                          ลงชื่อ.......................................ผู้รับค าขอ
  
เร่ือง  ขออนุญาตใช้น้ าประปา       
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
   
        เขียนที่.......................................................................... 
        วันที่............... เดือน........................ พ.ศ. ................... 
 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่..............ต าบล................. .............อ าเภอ..............................จังหวัด..............................        
อาชีพ..........................................................................มีความประสงค์ขอรับอนุญาตต่อท่อจ าหน่ายน้ าจากการประปา 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  เพ่ือท าการใช้น้ าประปาในการอุปโภค - บริโภค  

โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................เป็นเจ้าของอาคาร
เป็นอาคารประเภท........................................ จ านวน........................ หลัง ..........................ห้อง และมีผู้พักอาศัยอยู่
ในอาคารรวมทั้งสิ้น……..………….…..คน 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาขออนุญาต 

 
          ขอแสดงความนับถือ 

 
 

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

                              ผู้ขออนุญาต 
 
 
 
 
 
แนบเอกสารของผู้ขออนุญาต 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 



ป.1 (แผ่นที่ 2/3) 
 
แจ้งถึง   เจ้าหน้าท่ีการประปา 
 
 ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี........................  
หมู่ที่..............ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อาชีพ.............................................. ได้มายื่นเรื่องขอ
อนุญาตใช้น้ าประปาต่อ อบต.ส าโรง จึงขอให้เจ้าหน้าที่การประปาเข้าด าเนินการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตใช้
น้ าประปาใน  วันที่.................... เดือน...................................... พ.ศ. ..................  เมื่อท าการตรวจสอบแล้วเสร็จให้
รายงานหัวหน้าส่วนโยธาทราบด้วย 
 
 

(ลงชื่อ)…………………..…….…………………..เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง 
                                                  (..................................................) 

ต าแหน่ง  ............................................... 
 
 
 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 

 ตามท่ีข้าพเจ้าได้รับแจ้งให้เข้าด าเนินการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตใช้น้ าประปาของ   
(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี................. .........หมู่ที่.................  
ต าบลส าโรง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  บริเวณใกล้เคียงกับ............................. นั้น   ผลการตรวจสอบ
ต้องใช้วัสดุพร้อมอุปกรณ์  ดังนี้ 

1.  ......................................................................................................................... .......................  
2.  ......................................................................................................................... .......................  
3.  ................................................................................................. ...............................................  
4.  ......................................................................................................................... .......................  

 5.  ................................................................................................................................................  

 จากผลการเข้าด าเนินการตรวจสอบสถานที่แล้วปรากฏว่า........................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………….. 

จึงแจ้งมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป 
 
 

     (ลงชื่อ)................................................................  
         (นายประพันธุ์กุล  กุลสันเทียะ) 
     ต าแหน่ง        เจ้าหน้าที่การประปา 
 
 
 



ป.1 (แผ่นที่ 3/3) 
 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
  
ความเห็นของ ผอ. ช่าง ..................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
(ลงชื่อ)........................................................... 
              (นายกิตติธัช  อ่ิมวัฒนกุล)                    
ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
ความเห็นของปลัด ................................................................................................................................. ................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
(ลงชื่อ) ........................................................... 
                   (นายเนติ  สีรงั)  
ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง                         
                       

 
ค้าสั่ง    (   )  อนุมัติ 

(   )  ไม่อนุมัติ .................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…… 
 

 
(ลงชื่อ) ........................................................... 
                  (นายมงคล  ศรีบงกช)  
ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ป.2 
 

แบบส้ารวจสถานที่ขอใช้น ้าประปา 
องค์การบริหารส่วนต้าบลส้าโรง 

******************** 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

 ตามค าร้องของ...........................................................ลงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ................... 
ขอใช้น้ าประปา  ณ บ้านเลขที่..................... หมู่ที่..............ต าบล...................................อ าเภอ..................................... 
จังหวัด.................................  ข้าพเจ้าได้ไปส ารวจแล้วปรากฏ ดังนี้ 

 1.  จากท่อเมนถึงจุดที่จะติดตั้งมาตรวัดน้ า ระยะทาง............................เมตร 
 2.  ใช้ท่อขนาด..........................หุน..........................นิ้ว 
 3.  สถานที่ใช้น้ าเป็น     (...........)  บ้านที่อยู่อาศัย 
                                        (...........)  บ้านที่อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง   จ านวน.........................ตัว 
                                        (...........)  โรงเรือนหรืออ่ืนๆ 
                                        (  ระบ ุ )  ........................................................................................  
 4.  ใช้มาตรวัดน้ า ขนาด.......................................หุน/นิว้ 
 5.  แผนที่สังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ส ารวจ  
                                                (.................................................) 
 

                                        (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจ 
                                                (นายประพันธุ์กุล  กุลสันเทียะ) 



ป.3 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการใช้น ้าประปา 
องค์การบริหารส่วนต้าบลส้าโรง 

********************* 
 

       วันที่................. เดือน.................................พ.ศ. ....................... 
 
เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
  ตามท่ี............................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ที่.................
ต าบล...........................................อ าเภอ..........................................จังหวัด...........................................ได้ยื่นค าร้องขอ
อนุญาตต่อการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  นั้น 
  เจ้าหน้าที่ได้ท าการส ารวจและประมาณการแล้ว  ผู้ขออนุญาตใช้น้ าประปาจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ดังต่อไปนี้ 
  1.  ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและประมาณการ                 เป็นเงิน.........-200-...........บาท 
  2.  ค่าธรรมเนียมการย้ายมาตรวัดน้ า/ย้ายท่อประปา   
 (ราคาตามประมาณการของเจ้าหน้าที่)        เป็นเงิน...............................บาท 
  3.  ค่าธรรมเนียมการโอนชื่อผู้ใช้น้ า (อัตราเดียวกับข้อ 1)      เป็นเงิน...............................บาท 
  4.  ค่าแรง/ค่าบริการต่อเชื่อมท่อเมนและวางท่อภายนอกถึงมาตรวัดน้ า 
       รวมความยาว ...................เมตร (เศษเมตรคิดค่าแรงเป็น 1 เมตร) แยกเป็น 
       4.1 อัตราแรกยาว 1 เมตร ไม่เกิน 10 เมตร                   เป็นเงิน...............................บาท 
        4.2 อัตราเกิน 10 เมตร คิดเมตรละ 30 บาท                 เป็นเงิน...............................บาท 
  5.  ค่ามาตรวัดน้ าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง        เป็นเงิน...............................บาท 
       รวมเป็นเงินทั งสิ น                                                เป็นเงิน..............................บาท 
 
 

(ลงชื่อ).....................................................ผู้ตรวจและประมาณการ 
 

  ได้รับเงินจาก..............................................................ผู้ขอใช้น้ าประปา จ านวน..........................บาท 
(..............................................................)  ไว้ถูกต้องแล้ว 
 
 
 

        (ลงชื่อ)........................................................ผู้รับเงิน 
                                                   (........................................................) 
 
 
 
 
 



ป.4 
เลขที่ใช้น้ า................................. 

 
หนังสือสัญญาการรับน ้าใช้ในบ้าน 
องค์การบริหารส่วนต้าบลส้าโรง 

********************* 
 
ที่บ้าน......................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............................หมู่ที่..................... ....... 
ต าบล....................................อ าเภอ.......................................จังหวัด.................................เลขที่ใช้น้ า........................... 
ผู้รับสัญญา.................................................................... ........................................................................................... ....... 

 

หนังสือสัญญาการรับน ้าใช้ในบ้าน 

                                                              วันที่................เดือน....................................พ.ศ. ..................... 
 
แจ้งความมายัง   ผู้ควบคุมการประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

  ข้าพเจ้า ขอให้จัดการต่อท่อส าหรับส่งน้ าเข้าไปในบ้านของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายอมรับจะปฏิบัติ 
ตามสัญญา  ดังข้อความแจ้งต่อไปนี้ 
  (1) ข้าพเจ้ายอมให้สัญญาว่าจะไม่ซ่อมแซม หรือท าการเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งกับท่อที่ต่อ   
เข้าไปหรือเครื่องกั้นน้ าและมาตรวัดน้ าตามล าพังตนเองเป็นอันขาด และถ้าการประปาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าโรง ต้องซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเหล่านี้ด้วยมีเหตุแล้วข้าพเจ้ายอมใช้เงินค่าซ่อมแซมแก้ไขนั้นให้แก่การประปา
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
  (2) ในระหว่างที่ใช้หนังสือสัญญานี้อยู่ ถ้ามีน้ ารั่วเปลืองไป  ณ เวลาหนึ่งเวลาใดน้ าที่รั่วเปลือง     
ไปนั้นจะเป็นเพราะท่อที่ต่อภายนอกมาตรวัดน้ า  หรือเครื่องกั้นน้ าหรือมาตรวัดน้ าช ารุดและมิได้ซ่อมก็ตามหรือไม่ใช้
ก็ตาม ข้าพเจ้ายอมใช้เงินให้แก่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง เป็นเงิน..............................................บาท            
เป็นค่าเสียหายทดแทนน้ าที่รั่วเปลืองไปนั้น  แต่ถ้าปรากฏว่าน้ าที่รั่วเปลืองไปนั้นเป็นด้วยสาเหตุความช ารุดเสียหาย
อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งข้าพเจ้าได้รายงานแจ้งเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรแก่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ส าโรง  ก่อนเวลาที่เจ้าหน้าที่การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ได้ตรวจนั้นแล้วเงินจ านวน   
...............................บาท นี้  ก็ไม่ต้องใช้ให้แก่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
  (3)  แม้ในเวลาหนึ่งเวลาใด  ในระหว่างเวลาที่ใช้หนังสือสัญญานี้อยู่  ถ้าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดของ
การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ปรากฏว่ามาตรวัดน้ าที่ได้ติดตั้งไว้ส าหรับการใช้น้ าในบ้านนั้นมีผู้หนึ่งผู้ใด
เปิดโดยมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  หรือมีผู้ถูกต้องท าให้เสียไปก็ดีหรือตราที่ประจ าผนึกไว้นั้นมีผู้ท าลาย    เสียก็ดี  
ถ้ามีเหตุเป็นจ าเป็นขึ้นเช่นกล่าวนี้  ข้าพเจ้ายอมใช้เงินให้แกก่ารประปาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  วันละ
........................................บาท  นับแต่วันหลังสุดซึ่งเจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง     ได้ตรวจ
และอ่านจ านวนในมาตรวัดน้ า  นั้น 

(4)  แม้ในเวลาหนึ่งเวลาใด  ข้าพเจ้าจะละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือ
สัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด  การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  มีอ านาจที่จะเลิกส่งน้ าใช้ในบ้าน  ที่กล่าวนี้ 
และยกเลิกหนังสือสัญญาฉบับนี้เสียได้ แต่จ านวนเงินต่างๆ ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องใช้ ให้แก่ การประปาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าโรง ตามที่ค้างอยู่ในเวลานั้นมากน้อยเท่าใด การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  มีสิทธิที่จะฟ้อง
เรียกเอาจากข้าพเจ้าได้ 
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  (5)  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ซึ่งมีหน้าที่เข้าใน
บ้านที่กล่าวนี้ได้  เพื่อตรวจมาตรวัดน้ าหรือท่อที่ติดต่อต่างๆ  เมื่อจ าเป็นจะต้องตรวจ 
  (6)  ข้าพเจ้ายอมใช้เงินค่าน้ าตามตัวเลขท่ีปรากฏในมาตรวัดน้ า  ซึ่งการประปาองค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง จะได้ติดตั้งไว้ส าหรับวัดจ านวนน้ าซึ่งใช้ในบ้านที่กล่าวนี้เสีย และยอมเสียเงินค่าเช่ามาตรวัดน้ า   ตาม
อัตราซึ่งก าหนดไว้ในขอ้บังคับหรือตามอัตราอื่นๆ  ซึ่งจะได้แก้ไขก าหนดต่อไป 
  (7)   ข้าพเจ้ายินยอมจะช าระเงิน  เพ่ือเป็นค่าบ ารุง............................................ ..........................ใน
จ านวนเงิน...................................บาท  ในกรณีที่ข้าพเจ้าใช้น้ าต่ ากว่า 1 ลูกบาศก์เมตร  หรือไม่ได้ใช้น้ าในเดือนนั้นๆ 
  (8)  ข้าพเจ้ายอมเสียเงินค่าธรรมเนียมครั้งละ.............................บาท ทุกครั้งไป ในเมื่อข้าพเจ้าจะ
ได้ขอให้ต่อท่อส่งน้ า 
  (9)  ข้าพเจ้าจะบอกเลิกหนังสือสัญญาฉบับนี้ได้ในเมื่อได้แจ้งล่วงหน้า 7 วัน เป็นลายลักษณ์อักษร
แก่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่รับผิดชอบส าหรับความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่
บังเกิดข้ึนภายหลังการแจ้งนั้น  หรือไม่ต้องรับผิดชอบในการที่จะต้องเสียเงินค่าน้ าที่ได้ไหลผ่านมาตรวัดน้  เว้นไว้แต่
ปรากฏว่าข้าพเจ้าจงใจใช้น้ านั้น 

  ข้าพเจ้ารับรองว่า  ข้าพเจ้าได้รับข้อบังคับต่างๆ  ว่าด้วยการต่อส่งน้ าใช้ในบ้านและการติดต่อเครื่อง
จ าหน่ายน้ าจากการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ซึ่งข้าพเจ้ารับสัญญาโดยหนังสือฉบับนี้  และจะปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนั้นทุกประการ 

 
             (ลงชื่อ)............................................................ผู้ขออนุญาตใช้น้ า 

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

                                      บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่................... 
                                      ต าบล............................................................... 
                                      อ าเภอ.............................................................. 
                                      จังหวัด............................................................. 
 
 

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

 
 
 

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



ป.5 
 

ใบรับรองต่อท่อน ้าประปา 
องค์การบริหารส่วนต้าบลส้าโรง 

********************** 
 
ผู้ใช้น้ าเลขท่ี................................ 
 
                      ข้าพเจ้ามีนามข้างท้ายนี้ ขอรับรองว่าเจ้าหน้าที่การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง        
ได้ต่อท่อใหญ่มาบรรจบกับท่อในบ้านข้าพเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 

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

(ลงนามผู้ขอ)......................................................... 
                                                       (........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ป.6 
 

ใบรับรองการติดตั งมาตรวัดน ้า 
องค์การบริหารส่วนต้าบลส้าโรง 

********************** 
 
ผู้ใช้น้ าเลขท่ี........................... 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ าทราบว่าผู้ร้องขอให้ติดตั้งมาตรวัดน้ าใหม่จะต้อง
ช าระเงินค่าธรรมเนียมส าหรับการนี้ เป็นจ านวนเงิน................................................บาท ภายใน 7 วนั  นับตั้งแต่วันที่
เจ้าหน้าที่การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ได้มาจัดการติดตั้งมาตรวัดน้ าและจ าหน่ายน้ าให้ใช้เป็นต้น
ไป  มิฉะนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงจะเลิกการส่งน้ าให้ใช้ 
 
  ข้าพเจ้า  ผู้มีลงนามข้างท้ายนี้  ขอรับรองว่า 
  (1)  เจ้าหน้าที่การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ได้มาจัดการติดตั้งมาตรวัดน้ า 
                                  ใหม่ในบ้านข้าพเจ้าเสร็จแล้ว 
  (2)  ข้าพเจ้ายอมที่จะช าระเงินค่าธรรมเนียม   จ านวน.................................บาท  
                                  ภายใน 7 วัน ดังกล่าวข้างต้น 
 
 

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

(ลงนามผู้ขอ)......................................................... 
                                                       (........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


