
คูมือส ำหรับประชำชน 
 

 

 

 

 

1.กองช่าง  เทศบาลต าบลบางสน     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 7759-1003  ต่อ  106    (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0-7759-1003  ต่อ  107    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์  http://www.bangson.go.th 

 
 

  ผู้ที่มีความประสงค์จะขอใช้น้ าประปาจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 
ข้อ 1. ผู้ใช้น้ าต้องช าระค่าน้ าประปาพร้อมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามอัตราที่ ทต.บางสน ก าหนดภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่
ได้รับใบแจ้งหนี้  กรณีที่ผู้ใช้น้ าไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในหนึ่งเดือน  ทต.บางสน มีสิทธิงดจ่ายน้ าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าได ้

ข้อ 2. เมื่อถูกงดจ่ายน้ าประปาแล้วและ ทต.บางสน ยังไม่บอกเลิกสัญญา  ต่อมาผู้ใช้น้ าได้ช าระค่าใช้จ่ายที่ค้างทั้งหมด
ภายใน  30  วัน นับแต่ ทต.บางสนงดจ่ายน้ าแล้ว ทต.บางสนจะท าการติดตั้งมาตรวัดน้ าให้ใช้ตามเดิม 

ถ้าผู้ใช้น้ าช าระค่าใช้จ่ายที่ค้างทั้งหมดเกิน  30  วัน นับแต่ ทต.บางสนงดจ่ายน้ าแล้ว  ผู้ใช้น้ าจะต้องช าระค่าธรรมเนียม
ในการขอใช้น้ าใหม่   

ข้อ 3. ในกรณีมีเหตุจ าเป็น  ทต.บางสน มีสิทธิหยุดจ่ายน้ าเป็นการชั่วคราว  โดย ทต.บางสนจะแจ้งให้ทราบโดยการลง
ประกาศทางเว๊บไซต์ของทต.บางสน  แต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉิน ทต.บางสน จะแจ้งให้ทราบโดยการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ภายใน  ๒๔  ชั่งโมงนับแต่วันที่เหตุเกิด 

ข้อ 4. หากผู้ใช้น้ าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาการใช้น้ า  ต้องแจ้งเป็นให้ ทต.บางสน ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 30  วัน 

ข้อ 5. หากผู้ใช้น้ าผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งอันเป็นสาระส าคัญ  ทต.บางสน มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
และเรียกค่าเสียหายได้  โดยจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7  วัน  

ข้อ 6. สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาหรือผู้ใช้น้ าโอนสิทธิการใช้น้ าให้
ผู้อื่น  โดยต้องแจ้งให้ ทต.บางสน ทราบและผู้รับโอนได้ลงนามในสัญญาใช้น้ าประปากับ  ทต.บางสน แล้ว 

งำนที่ให้บริกำร                     กำรขอใช้น  ำประปำ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ            กองช่ำง  เทศบำลต ำบลบำงสน  

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

http://www.bangson.go.th/


ข้อ 7. ผู้ใช้น้ าตกลงปฏิบัติตามเทศบัญญัติ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  ข้อบังคับของ ทต.บางสน  ที่เกี่ยวกับการใช้น้ าประปา  
ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ 

 
 

 
 

1.ขอรับค าขอใช้น้ าประปาจากกองช่าง                                     กองช่าง  เทศบาลต าบลบางสน 
2.น าเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบค าขออนุญาต 
3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน 
4.ออกใบอนุญาต 
5.ผู้ยื่นค าขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 

  
 

 

1.ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานๆในการพิจารณาใบอนุญาต จ านวน  1  วัน 
3.4.ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต     จ านวน  1  วัน 
รวมระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต รวม 2 วัน 

 

 

 

 1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้น้ าประปา จ านวน  2  ฉบับ 
 2.เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ       
 
 

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต       200  บาท 

 

 

 

 

 

ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั นตอน หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

 
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

 

ค่ำธรรมเนียม 

 



 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองช่าง  เทศบาลต าบลบางสน   โทรศัพท์: 0 7759-1003  ต่อ  106 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.bangson.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.bangson.go.th/


แบบค ำขออนุญำต 
 
เลขท่ี           เขียนที ่          
        วันท่ี            เดือน                พ.ศ.
      
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลบางสน 
เรื่อง ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ า  
  ข้าพเจ้า                                             อายุ                      ปี  อยู่บ้านเลขที่    หมู่บ้าน    
   ต าบล        อ าเภอ   จังหวัด                          บัตรประจ าตัว
เลขท่ี        บัตรหมดอาย ุ  มีความประสงค์ขออนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาด  นิ้ว  ใช้เพื่อ
  ส าหรับบา้นเลขท่ี                
หมู่บ้าน         หมู่              ต าบล        อ าเภอ         โดยมีการต่อท่อภายในขนาด        นิ้ว และมีก๊อกน้ าขนาด
  นิ้ว  จ านวน                  จุด พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารประกอบการยื่นขอ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน   
๓.หลักฐานอ่ืนๆ           

ข้าพเจ้ายินดีให้ความสะดวกแก่เจา้หน้าท่ีในการส ารวจ  ติดตั้งและยนิยอมปฏิบัตติามระเบยีบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางสน เรื่อง การ
ใช้น้ าประปา  พ.ศ.2557 

(ลงช่ือ)                                             ผู้ขอใช้น้ า 
           (                                         ) 
แจ้งผลการพิจารณาการขอใช้น้ าประปาได้ที่หมายเลขโทรศัพท ์     
 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
      มีท่อเมนผ่านสามารถติดตั้งได้ 
     ไม่มีท่อเมนผ่านไมส่ามารถติดตั้งได ้
      มีท่อเมนผ่านแต่ไมส่ามารถตดิตั้งไดเ้นื่องจาก 
       
 (ผู้อ านวยการกองช่าง) 

     มียอดค้างช าระตามสัญญาเลขท่ี            จ านวน                    
บาท 
     ไม่มียอดค้างช าระ 
       
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 
 

 
  อนุมัติ  แจ้งกองคลังท าสัญญาและประสานกองช่างด าเนินการตดิตั้งมาตรวดัน้ า 
  ไม่อนุมัต ิ       

(ลงซื่อ)      
                   (     นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ       ) 
    ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรตี าบลบางสน  
              

ใบรับค ำขอ(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 
 
  ได้รับค าขอเลขที ่  จาก         
เมื่อวันท่ี  เดือน    พ.ศ.      ไว้แล้ว 
ติดต่อเทศบาลต าบลบางสน  โทร  ๐  ๗๗๕๙  ๑๐๐๓ 

 
(ลงซื่อ)    ผู้รับค าขอ 

                (                     ) 
       (โปรดแสดงใบรับค าขอทุกครั้งเมื่อมาตดิต่อ)  

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 



สัญญำกำรใช้น  ำประปำ 
 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบางสน  เมื่อวันที่ ....... เดือน ............................ 
พ.ศ. ............ ระหว่าง  เทศบาลต าบลบางสน  โดย ......................................... .ต าแหน่ง .................... .................... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ทต.บางสน” ฝ่ายหนึ่ง  กับ ....................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
........................................... อยู่บ้านเลขท่ี ........ หมู่ที่ ...... ต าบล ...............อ าเภอ ................ ... จังหวัด ........................ 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ใช้น้ า” อีกฝ่ายหนึ่ง  ได้ตกลงท าสัญญาการใช้น้ าประปา มีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ผู้ใช้น้ าต้องช าระค่าน้ าประปาพร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ ทต.บางสน ก าหนดภายใน ๗ 
วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ 
  กรณีท่ีผู้ใช้น้ าไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในหนึ่งเดือน  ทต.บางสน มีสิทธิงดจ่ายน้ าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าได ้
  ข้อ ๒ เมื่อถูกงดจ่ายน้ าประปาแล้วและ ทต.บางสน ยังไม่บอกเลิกสัญญา  ต่อมาผู้ใช้น้ าได้ช าระ
ค่าใช้จ่ายที่ค้างทั้งหมดภายใน  30  วัน นับแต่ ทต.บางสนงดจ่ายน้ าแล้ว ทต.บางสนจะท าการติดตั้งมาตรวัดน้ าให้ใช้
ตามเดิม 
  ถ้าผู้ใช้น้ าช าระค่าใช้จ่ายที่ค้างทั้งหมดเกิน  30  วัน นับแต่ ทต.บางสนงดจ่ายน้ าแล้ว  ผู้ใช้น้ าจะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมในการขอใช้น้ าใหม่   
  ข้อ ๓ ในกรณีมีเหตุจ าเป็น  ทต.บางสน มีสิทธิหยุดจ่ายน้ าเป็นการชั่วคราว  โดย ทต.บางสนจะแจ้งให้
ทราบโดยการลงประกาศทางเว๊บไซต์ของทต.บางสน  แต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉิน ทต.บางสน จะแจ้งให้ทราบโดยการ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ภายใน  ๒๔  ชั่งโมงนับแต่วันที่เหตุเกิด 
  ข้อ ๔ หากผู้ใช้น้ าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาการใช้น้ า  ต้องแจ้งเป็นให้ ทต.บางสน ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30  วัน 
  ข้อ ๕ หากผู้ใช้น้ าผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งอันเป็นสาระส าคัญ          ทต.บาง
สน มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้  โดยจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๗  วัน  
  ข้อ ๖ สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาหรือผู้ใช้น้ าโอน
สิทธิการใช้น้ าให้ผู้อ่ืน  โดยต้องแจ้งให้ ทต.บางสน ทราบและผู้รับโอนได้ลงนามในสัญญาใช้น้ าประปากับ  ทต.บางสน 
แล้ว 
  ข้อ ๗ ผู้ใช้น้ าตกลงปฏิบัติตามเทศบัญญัติ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  ข้อบังคับของ ทต.บางสน      ที่
เกี่ยวกับการใช้น้ าประปา  ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ 
  ข้อ ๘ เงื่อนไขการใช้น้ าประปาที่แนบท้ายถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียด
ตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
ลงชื่อ ...........................................................ผู้ใช้น้ า  ลงชื่อ....................................................นายกเทศมนตรี                 
       (..........................................................)        (...................................................) 
 
ลงชื่อ...........................................................พยาน  ลงชื่อ...................................................พยาน 
      (..........................................................)                           (....................................................) 
 


