
การขอใช้น ้าประปา 

เทศบาลต าบลโพนทอง 

๑) ผู้ขอใช้น ้ำประปำยื่นค ำร้องขอใช้น ้ำประปำ พร้อม 

เอกสำรและหลักฐำน 

๑.๑) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

๑.๒) ถ้ำผู้ใช้เป็นนิติบุคคล จะต้องมีหลักฐำนกำรจด 

ทะเบียนตำมกฎหมำย 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

๒) เมื่อเจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบเอกสำรถูกต้องแล้ว ออกส ำรวจ 

พ้ืนที่ของผู้ยื่นค ำร้องขอใช้น ้ำประปำ 

๓) เจ้ำหน้ำที่ ได้แจ้งรำยกำรส่ิงของให้ทรำบทั้งหมด 

๔) ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยื่นขอใช้น ้ำประปำ 

๕) เจ้ำหน้ำที่นัดหมำยผู้ขอใช้น ้ำประปำในวันเวลำ ทีจ่ะ 

ออกติดตั้งมเิตอร์น ้ำประปำใหม่ 

๖) ด ำเนนิกำรติดตั้งมิเตอร์ใหม่ให้กับผู้ยื่นขอใช้น ้ำประปำ 

ค่ำธรรมเนยีมกำรใช้น ้ำประปำ 

๑) ค่ำส ำรวจประมำณกำรต่อทอ่และติดตั้งมำตร 

วัดน ้ำ ๑๐๐ บำท 

๒) ค่ำแรง กำรต่อเชื่อมทอ่เมนและวำงท่อภำยนอก 

ถึงมำตรวัดน ้ำ ควำมยำวไม่เกิน ๑๐ เมตร ค่ำ 

แรง ๓๐๐ บำท หำกควำมยำวกำรต่อทอ่ภำยนอก 

เกินกว่ำ ๑๐ เมตร คิดค่ำแรงเพ่ิมอีก เมตรละ ๑๐ 

บำท 

ค่ำธรรมเนยีมกำรใช้น ้ำประปำ 

๓) ผู้ใช้น ้ำจะต้องใช้มำตรวัดน ้ำที่เทศบำลต ำบลโพนทอง ติดตั้ง 

ให้ ๓๕๐ บำท 

๔) ค่ำซ่อมแซมถนนและทำงเท้ำ เพ่ือปรับสภำพพ้ืนที ่ตำรำง 

เมตรละ ๒๐๐ บำท 

๕) ค่ำประกันกำรใช้น ้ำ ๓๐๐ บำท ( โดยผู้ใช้น ้ำขอรับคืนได้ 

เมื่อส้ินสุดสถำนภำพกำรเป็นผู้ใช้น ้ำ 

๖) ผู้ใช้น ้ำ ต้องช ำระค่ำบริกำรเป็นรำยเดือนๆละ ๑๐ บำท 



๗) ผู้ใช้น ้ำต้องช ำระค่ำน ้ำประปำ ตำมจ ำนวนเลขที่แสดง 

ในมำตรวัดน ้ำ ในอัตรำลูกบำศก์เมตรละ ๖ บำท 

๘) ผู้ใช้น ้ำ ต้องช ำระค่ำน ้ำและค่ำบริกำรเมื่อเจ้ำหน้ำที่กำร 

ประปำน ำบิลมำขอรับเงิน มิฉะนั้นจะต้องน ำไปช ำระ ณ 

เทศบำลต ำบลโพนทอง ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ไป 

เรียกเกบ็ 

๙) ผู้ใช้น ้ำ จะค้ำงช ำระค่ำน ้ำและค่ำบริกำรได้ไม่เกิน ๗ วัน 

๑๐) กำรต่อทอ่แยกจำกทอ่เมนจนถึงมำตรวัดน ้ำ เทศบำลต ำบล 

โพนทอง จะเป็นผู้ด ำเนนิกำร ส่วนกำรต่อทอ่หลังจำกมำตร 

วัดน ้ำเข้ำภำยในบ้ำน ผู้ขอใช้น ้ำจัดซ้ืออุปกรณ์และ 

ด ำเนินกำรเอง 

๑๑) กำรติดตั้งมำตรวัดน ำ้ จะต้องติดตั้งไว้ที่เปิดเผยและสำมำรถ 

ตรวจสอบได้สะดวก 

๑๒) หำกผู้ใช้น ้ำ จะขอยกเลิกกำรใช้น ้ำ หรือโอนเปล่ียนช่ือผู้ใช้น ้ำ 

จะต้องต่อเทศบำลต ำบลโพนทอง เป็นลำยลักษณ์อกัษร 

ภำยใน ๗ วัน และให้ได้รับอนุญำตกอ่น มิฉะนั้นจะถือว่ำ 

เป็นผู้ใช้น ้ำอยู่ ตอ้งจ่ำยค่ำบริกำรและค่ำเรียกเก็บ 

๑๓) ผู้ที่เข้ำมำอยู่ใหม่ในบ้ำนนั้น ต้องแจ้งควำมจ ำนงขอใช้น ้ำ 

เป็นลำยลักษณ์อักษรตอ่เทศบำลต ำบลโพนทอง ถ้ำมิได้ 

แจ้งต้องรับผิดชอบหนี้ที่คนเก่ำค้ำงอยู ่

๑๔) มำตรวัดน ้ำ เคร่ืองกันน ้ำ ( วำล์ว ) บรรดำท่อและอุปกรณ์ 

ต่ำงๆ ที่ได้วำงในถนน หรือนอกเขตบ้ำน เปน็สมบตัขิอง 

เทศบำลต ำบลโพนทอง 

๑๕) บรรดำท่อหรืออุปกรณ์ภำยในเขตบ้ำนหรือมำตรวัดน ้ำ 

เคร่ืองกันน ้ำ เกิดกำรช ำรุด ผู้ใช้น ้ำจะต้องจัดซ่อมโดยทุน 

ทรัพย์ของตนเองหรือให้เทศบำลต ำบลโพนทองซ่อมให้ 

โดยคิดเงินค่ำใช้จ่ำยจำกผู้ใช้น ้ำ 

๑๖) ห้ำมมิให้ผู้ใช้น ้ำท ำกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือย้ำยที่ติดตั้ง 

มำตรวัดน ้ำ 

๑๗) ผู้ใช้น ้ำ ต้องรับผิดชอบดูแลรักษำมำตรวัดน ้ำ เคร่ืองกันน ้ำ 

ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยดีเสมอ ถ้ำเกิดช ำรุดเสียหำย โดย 

กำรกระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือสูญหำยไป ผู้ใช้น ้ำต้อง 

ชดใช้ค่ำซ่อมหรือเสียหำยให้แก่เทศบำลต ำบลโพนทอง 

ถ้ำมำตรวัดน ้ำได้เกิดควำมเสียหำยจำกเพลิงไหม้ เทศบำล 

ต ำบลโพนทอง จะพิจำรณำค่ำเสียหำยตำมควรแก่กรณี 



๑๘) ถ้ำปรำกฏว่ำท่อภำยในเขตสถำนที่ของผู้ใช้น ้ำเกิดกำร 

ช ำรุดร่ัวไหลขึน้ภำยนอกมำตรวัดน ้ำ ผู้ใช้น ้ำต้องรีบแจ้งให้ 

เทศบำลต ำบลโพนทองทรำบโดยเร็วที่สุด เพ่ือจะได้ 

ซ่อมแซมให้เรียบร้อย 

๑๙) ถ้ำมำตรวัดน ้ำของผู้ใช้น ้ำช ำรุดหรือโดยเหตุอื่น ซ่ึงจะ 

ทรำบจ ำนวนน ้ำที่ใช้ไปนัน้ไม่ได้ จะคิดค ำนวณน ้ำที่ได้ใช้ 

ไปโดยปกติ 

๒๐) ถ้ำผู้ใช้น ้ำสงสัยว่ำวำ่มำตรวัดน ้ำอำจท ำกำรคลำดเคล่ือน 

จะขอให้เทศบำลต ำบลโพนทองท ำกำรตรวจสอบก็ได้ 

โดยยื่นควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษร ถ้ำปรำกฏว่ำ 

คลำดเคล่ือนจริงเทศบำลต ำบลโพนทอง จะคิดค ำนวณน ้ำ 

ถ้ำปรำกฏว่ำมำตรวัดน ้ำท ำกำรถูกต้องจะได้คิดค่ำป่วยกำร 

ในกำรตรวจสอบตำมที่ก ำหนดไว้ 

๒๑) สถำนที่ใดที่ขอต่อท่อเพ่ือรับใช้น ้ำไว้แล้ว แต่ยังไม่ประสงค์ 

จะติดตั้งมำตรวัดน ้ำ ในขณะนั้นภำยหลังมีผู้ขอใช้น ้ำ ผู้ขอ 

จะต้องเสียค่ำป่วยกำรในกำรติดตั้งมำตรวัดน ้ำ ให้แก่ 

เทศบำลต ำบลโพนทองตำมที่ก ำหนดไว้ 

๒๒) สถำนที่ใดที่เคยต่อทอ่รับใช้น ้ำอยู่แล้ว แต่ได้เลิกใช้น ้ำไป 

ภำยหลังมีผู้รับใช้น ้ำอีก ผู้ขอจะต้องเสีย ค่ำป่วยกำรในกำร 

ติดตั้ง มำตรวัดน ้ำให้แก่เทศบำลต ำบลโพนทองที่ก ำหนดไว้ 

๒๓) ห้ำมไม่ให้ผู้ใช้น ้ำ น ำน ้ำประปำที่ส่งให้ใช้ในสถำนที่ไปขำย 

เว้นแต่จะได้รับอนุญำต จำกเทศบำลต ำบลโพนทองเป็น 

ลำยลักษณ์อักษร 

๒๔) ผู้รับใช้น ้ำรำยใดประสงค์จะขำยน ้ำประปำ ต้องยื่นควำม 

จ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษร เมื่อได้รับอนุญำตจำกเทศบำล 

ต ำบลโพนทอง และปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบถึงจะขำยได้ 

๒๕) ผู้ใช้น ้ำที่ประสงค์จะใช้เคร่ืองสูบน ้ำ ดูดน ้ำสูบน ้ำข้ึนไปบน 

อำคำรสูง จะต้องท ำทอ่หรือที่พักน ้ำแล้วปิดน ้ำลงในที่พักน ้ำ 

ก่อน แล้วจึงสูบน ้ำจำกที่พักน ้ำอีกต่อหนึ่ง ห้ำมมิให้สูบน ้ำ 

โดยตรงจำกเส้นทอ่ 

๒๖) ผู้ใช้น ้ำต้องอ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่กำรประปำ ใน 

กำรเข้ำไปตรวจท่อและอุปกรณ์ภำยในเขตสถำนทีท่กุเวลำ 

๒๗) เทศบำลต ำบลโพนทอง ไม่รับรองว่ำจะให้มีน ้ำใช้ได้ทุกเวลำ 



๒๘) ผู้ใดท ำให้ทรัพย์สินของระบบน ้ำประปำเสียหำย ผู้นั้นต้อง 

ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่เทศบำลต ำบลโพนทอง 

๒๙) ผู้ใดลักลอบน ำน ้ำประปำไปใช้ หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขตัวเลข 

ในมำตรวัดน ้ำ หรือกำรกระท ำใดๆก็ตำม เพ่ือเอำน ้ำประปำ 

ไปใช้ ให้งดจ่ำยทันทีและต้องชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่เทศบำล 

ต ำบลโพนทอง และจะพิจำรณำแจ้งควำมด ำเนินคด ี

บทลงโทษ 

๑) ผู้ใช้น ้ำประปำมีเจตนำหรือกำรกระท ำผิด โดยกำรขโมยน ้ำ 

จะด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.๑) หำกเป็นกำรกระท ำผิดครั้งแรกจะว่ำกล่ำวตักเตือนและ 

ท ำบันทึกไวเ้ป็นหลักฐำน 

๑.๒) หำกเป็นกำรกระท ำผิดครั้งที่ ๒ จะปรับเป็นเงิน ๕๐๐ 

บำท และท ำบันทึกไว้เป็นหลักฐำน 

๑.๓) หำกเป็นกำรกระท ำผิดครั้งที่ ๓ จะตัดสิทธิ์กำรใช้ 

น ้ำประปำ และปรับเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บำท หำกมีควำม 

จ ำเป็นขอใช้ประปำใหม่ ต้องเสียค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 

เสมือนเป็นผู้ขอใช้น ้ำรำยใหม่ 

๒) ผู้ใช้น ้ำ ช ำระค่ำน ้ำประปำเกินระยะเวลำที่ก ำหนด เทศบำล 

ต ำบลโพนทอง จะด ำเนนิกำร ดังนี้ 

๒.๑) งดจ่ำยน ้ำประปำช่ัวครำว 

๒.๒) เมื่อน ำเงินมำช ำระค่ำน ้ำประปำที่ค้ำงช ำระทั้งหมดแล้ว 

หำกมีควำมตอ้งกำรขอใช้น ้ำประปำใหม่ ต้องช ำระค่ำ 

ติดตั้งมำตรวัดน ้ำใหม ่

๒.๓) หำกค้ำงช ำระค่ำน ้ำ เกิน ๒ เดือน เทศบำลต ำบล 

โพนทอง จะหักเงินค่ำน ้ำจำกเงินประกันกำรใช้น ้ำ 

 


