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ขอใหส้ านกัการประปาเทศบาลต าบลไชยมงคล จดัการต่อท่อส าหรับส่งน ้าประปาเขา้ในเขตในบา้นของขา้พเจา้ และ
ขา้พเจา้ยอมรับจะปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑข์องส านกัการประปาเทศบาลต าบลไชยมงคล ต าบลไชยมงคล 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ดงัขอ้ความท่ีแจง้ต่อไปน้ี  
 1. ขา้พเจา้ยอมใหส้ญัญาวา่จะไม่ซ่อมแซม หรือยินยอมใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดท าการเก่ียวขอ้งอยา่งหน่ึงอยา่งใดกบัท่อท่ีต่อไป
กบัเคร่ืองกั้นน ้า หรือมาตรวดัน ้า โดยมิไดข้ออนุญาตต่อส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคลเป็นอนัขาด และ
ถา้ส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคล ตอ้งซ่อมแซมแกไ้ขเคร่ืองเหล่าน้ีดว้ยเหตุใด ๆ แลว้ขา้พเจา้ยอมใชเ้งิน
ซ่อมแซมแกไ้ขนั้นใหแ้ก่ส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคล 
 2. ในระหวา่งท่ีใชส้ญัญาน้ีอยู่ ถา้มีน ้าร่ัวเปลืองไป ณ เวลาหน่ึงเวลาใดน ้าท่ีร่ัวเปลืองไปนั้นจะเป็นเพราะท่อท่ีต่อ
ภายนอกมาตรวดัน ้า หรือเคร่ืองกั้นน ้าหรือมาตรวดัน ้าช ารุด และมิไดซ่้อมกต็าม ขา้พเจา้ยอมใชเ้งินใหแ้ก่ส านกัการประปา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคลเป็นค่าเสียหายทดแทนน ้าร่ัวไป ตามท่ีเจา้หนา้ท่ีประเมินแต่ถา้ปรากฏวา่น ้าร่ัวเปลืองไปนั้น
เป็นเหตุการณ์ช ารุดเสียหายอยา่งหน่ึงอยา่งใด ซ่ึงขา้พเจา้ไดร้ายงานแจง้เหตุเป็นรายลกัษณ์อกัษรแก่ส านกัการประปาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลไชยมงคล ก่อนท่ีเจา้หนา้ท่ีของส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคลไดต้รวจพบแลว้นั้น 
ขา้พเจา้ไม่ตอ้งชดใชใ้หแ้ก่ส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคล 
 3. หากมีน ้าร่ัวภายในมาตรวดัน ้า อาจเป็นเพราะท่อส่งน ้าภายในมาตรวดัน ้าช ารุด หรืออุปกรณ์ภายในบา้นช ารุดกต็าม 
ถือวา่เป็นความผิดพลาดของผูใ้ชน้ ้า ผูใ้ชน้ ้าตอ้งช าระเงินค่าน ้าในแก่ส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคล ตาม
ตวัเลขท่ีปรากฏในมาตาวดัน ้า 
 4. แมว้า่ในเวลาหน่ึงเวลาใดท่ีใชห้นงัสือสัญญาน้ีอยู ่ ถา้เจา้หนา้ท่ีคนหน่ึงคนใดของส านกัการประปาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลไชยมงคล ตรวจพบวา่มาตรวดัน ้าท่ีติดตั้งไวส้ าหรับการใชน้ ้าในบา้นมีผูใ้ดเปิดโดยมีเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใดกดี็ หรือมี
ผูถ้กูตอ้งท าใหเ้สียหายกดี็ หรือตามท่ีประทบัผนึกไวน้ั้นแตกช ารุด หรือมีผูท้  าลายเสียหายกดี็ ถา้มีเหตุเช่นน้ีแลว้ ขา้พเจา้ยอมใช้
เงินใหแ้ก่ส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคล ในการเปล่ียนมาตรวดัน ้าให ้และช าระค่าชดเชยจ านวนน ้าท่ีสูญ
หายไปตามท่ีเจา้หนา้ท่ีประเมิน รวมทั้งค่าปรับฐานผิดระเบียบวา่ดว้ยการใชน้ ้าประปาอีก 3,000 บาท เป็นอยา่งนอ้ย 
 5. ขา้พเจา้ยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีของส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคล ซ่ึงมีหนา้ท่ีเขา้ในบา้นดงักล่าว
ไดทุ้กเวลา ไม่วา่จะเป็นเวลากลางวนัหรือกลางคืนกต็าม เพ่ือตรวจมาตรวดัน ้าหรือแนวท่อต่าง ๆ เม่ือจ าเป็นจะตอ้งตรวจ 
 6. ขา้พเจา้ยอมช าระเงินค่าน ้าประปาตามตวัเลขท่ีปรากฏในมาตรวดัน ้า ซ่ึงส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ไชยมงคลจะไดติ้ดตั้งไวส้ าหรับวดัจ านวนน ้า ซ่ึงใชใ้นบา้นเลขท่ีดงักล่าวน้ี และยอมเสียเงินค่าบริการประจ าเดือนและอ่ืน ๆ ซ่ึง
ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหรือในอตัราซ่ึงจะไดแ้กไ้ขก าหนดต่อไป 
  
 
 



7. ขา้พเจา้ยินยอมช าระเงินค่าน ้าประปาใหก้บัส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคล ในอตัราขั้นต ่า
ตามท่ีก าหนด ในกรณีท่ีขา้พเจา้ใชน้ ้าไม่ถึง 5 ลกูบาศกเ์มตร/เดือน หรือมิไดใ้ชน้ ้าเลยในเดือนนั้น (อตัราน้ียงัไม่รวมค่าบริการ
ประจ าเดือน) ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บส่วนลดค่าน ้าหน่ึงในสามจะไดรั้บส่วนลดเฉพาะส่วนท่ีเกินจากอตัราขั้นต ่าท่ีก าหนดใชน้ ้า 

8. ขา้พเจา้ยอมเสียเงินค่าบริการประจ าเดือนตามอตัราท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคลก าหนดไวใ้นขณะน้ี หรือ
ในภายภาคหนา้ รวมทั้งภาษีมลูค่าเพ่ิมหรืออ่ืน ๆ ท่ีจะไดก้ าหนดในโอกาสต่อไป 
 9. ขา้พเจา้ใหส้ญัญาวา่ท่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะต่อจากท่อเมนจนถึงมาตรวดัน ้า ขา้พเจา้ขอยกใหเ้ป็นสมบติัของ
ส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคล ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา และส านกัการประปา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคลมีสิทธิท่ีจะตดัต่อใหผู้อ่ื้นใช ้อนัเป็นผลประโยชนข์องส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลไชยมงคลไดทุ้กประการ 
 10. หากขา้พเจา้ละเลยไม่ปฏิบติัตามขอ้ความต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือสัญญาน้ีแมแ้ต่ขอ้หน่ึงขอ้ใด ส านกัการ
ประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคล มีอ านาจท่ีจะเลิกส่งใชน้ ้าในบา้นท่ีกล่าวน้ี และยกเลิกหนงัสือสญัญาน้ีเสียกไ็ด ้ แต่
จ านวนเงินต่าง ๆ ท่ีขา้พเจา้จะตอ้งชดใชใ้หแ้ก่ส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคล ต าบลไชยมงคล อ าเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา ตามท่ีคา้งอยูเ่วลานั้นมากนอ้ยเท่าใด ส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคลมีสิทธิท่ี
จะฟ้องเรียกเอาจากขา้พเจา้ได ้ ขา้พเจา้ยอมรับวา่ขา้พเจา้ไดรั้บขอ้บงัคบัต่าง ๆ วา่ดว้ยการใชน้ ้าประปาของส านกัการประปา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคล และขา้พเจา้รับสญัญาโดยหนงัสือฉบบัน้ีวา่จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะน้ี 
และหากส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคลออกขอ้บงัคบั หรือระเบียบอนัไดเ้ก่ียวกบัส านกัการประปา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยมงคลข้ึนในภายภาคหนา้ ขา้พเจา้ยินดีจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบันั้นทุกประการ 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………ผูข้อใชน้ ้า 
                     (……………………………………….) 
 

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

               
 
 
 
 
 
 
 
 
        



 
                               เขียนท่ี   เทศบาลต าบลไชยมงคล 

      วนัท่ี..............เดือน...............................พ.ศ. .................. 
 
  ขา้พเจา้..............................................................อาย.ุ..........ปี   สญัชาติ........................เช้ือชาติ......................... 
ตั้งบา้นเรือนอยูเ่ลขท่ี........................หมู่ท่ี............ซอย..............................ถนน.........................................ต าบล........................... 
อ าเภอ...........................................จงัหวดั................................................ขอใหข้อ้ตกลงกบัส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ในการยื่นค าร้องขอใชน้ ้าประปา ดงัน้ี 
  1. แนวเขตท่ีขา้พเจา้หรือผูแ้ทนขา้พเจา้ ไดช้ี้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ไชยมงคล ส ารวจประมาณการวางท่อต่อน ้าในบา้นน้ีเป็นกรรมสิทธ์ิอนัพึงมีของขา้พเจา้ หากในโอกาสต่อไปมีผูท้กัทว้งจนเป็น
เหตุใหข้า้พเจา้พน้จากกรรมสิทธ์ินั้นแลว้ การประปามีสิทธ์ิท่ีจะร้ือถอนท่อประปา และงดจ่ายน ้าใหข้า้พเจา้ได ้โดยขา้พเจา้ไม่มี
ขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ ทั้งส้ิน 
  2. ในการด าเนินการขอต่อน ้าประปา โดยขา้พเจา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการวางท่อประปาจากจุดแนว
ท่อประปาเดิม ถึง จุดท่ีติดตั้งมาตรวดัน ้ าคร้ังน้ี เม่ือส านกัการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยมงคล ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ขา้พเจา้เขา้ใจดีวา่บรรดาท่อ และอุปกรณ์การประปาตอ้งตกเป็นสมบติัของส านกัการประปาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลไชยมงคล หากภายหลงัมีผูใ้ดมาต่อน ้ าจากท่อดงักล่าวมาต่อน ้ าจากท่อดงักล่าวเป็นสิทธ์ิของส านกัการประปาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไชยมงคล ท่ีจะอนุญาตใหต่้อท่อไดโ้ดยขา้พเจา้ไม่เรียกร้อยสิทธ์ิใด ๆ ทั้งส้ิน 
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