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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตใช้น้ าประปา 

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ์ 

   1. การต่อท่อประปาจากท่อจ่ายน้ าของการประปาเทศบาลเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง ถึงที่ติดตั้งมาตรวัดน้ ารวมทั้งการติดตั้งมาตรวัดน้ า และ

เครื่องกั้นน้ าตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งการก าหนดขนาดของสิ่งของเหล่านั้นเป็นสิทธิ และหน้าที่ของการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

โดยเฉพาะผู้ใช้น้ าหรือผู้ใดกตตามจะกระท าไม่ได้ 

 

   2. ผู้ใช้น้ าจะไม่ท าการซ่อมแซม แก้ไขดัดแปลงหรือกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดกับมาตรวัดน้ า เครื่องกั้นน้ า หรือท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัด

น้ าเป็นอันขาด 

 

   3. บรรดาท่ออุปกรณ์ภายในมาตรวัดน้ า เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ า ส่วนท่ออุปกรณ์ เครื่องกั้นน้ า รวมทั้งมาตรวัดน้ า และท่ออุปกรณ์ที่เกิด

จากการติดตั้งประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง ก าหนดภายใน 10 เมตร เมื่อผู้ขอใช้น้ าต้องการจะต่อให้ถึงบริเวณบ้านของผู้ใช้น้ า ดังนั้น ผู้ใช้น้ า

จะต้องจัดหามาเอง เมื่อได้ท าการติดตั้งไว้แล้ว จะต้องตกเป็นทรัพย์สินของการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

 

   4. ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นผู้ใช้น้ ายินยอมให้พนักงานการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง ซึ่งมีหน้าที่เข้าไปในที่ดิน อาคารหรือบริเวณสถานที่

อันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ใช้น้ า เพื่อตรวจสอบแก้ไขซ่อมแซมมาตรวัดน้ า หรือท่ออุปกรณ์ในการส่งน้ า ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง

พระอาทิตย์ตกพร้อมทั้งให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานดังกล่าวตามควรแก่กรณี 

 

   5. กรณีที่ปรากฏว่า ลวดหรือวัตถุใดๆ ที่พนักงานการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง ได้ท าการตีตราผนึกไว้ที่มาตรวัดน้ าและ/หรือเครื่องกั้นน้ า

รวมทั้งมาตรวัดน้ าเกิดแตกขาดช ารุดเสียหายหรือสูญหายไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ใดกตตาม ผู้ใช้น้ าต้องแจ้งให้

การประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง ตามควรแก่กรณี 

 

   6. จ านวนน้ าท่ีใช้หรือสูญเสียสิ้นเปลืองไปตั้งแต่มาตรวัดน้ าเข้าไปในตัวอาคาร ไม่ว่าจะเป็นเพราะท่อช ารุดหรือด้วยเหตุใดๆ กตตาม ผู้ใช้น้ า

ยินยอมช าระค่าน้ าตามจ านวนท่ีได้ใช้น้ า หรือสูญเสียสิ้นเปลืองไปตามตัวเลขท่ีอ่านได้หรือค านวณได้จากมาตรวัดนี้ 

 

   7. กรณีที่มาตรวัดน้ าช ารุดเสียหาย หรือมีเหตุอื่นใดที่ทางพนักงานประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง ไม่สามารถอ่านหรือทราบจ านวนที่ใช้หรือ

สูญหายไปตามความเป็นจริง ผู้ใช้น้ ายินยอมให้คิดค านวณน้ าตามที่ได้ใช้ไปหรือสูญเสียไปตามวิธีการของการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

ก าหนด 

 

   8. ผู้ใช้น้ าต้องช าระเงินค่าน้ า และค่าเสียหายภายในก าหนดไว้ในหนังสือเตือนให้ช าระ หากพ้นก าหนดแล้วผู้ใช้น้ ายังไม่ช าระตามวันในเวลา

ราชการ ประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง จะงดจ่ายน้ าและด าเนินการตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 
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   9. ผู้ใช้น้ าท่ีถูกงดจ่ายน้ าเพราะไม่ช าระหนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ และเมื่อภายหลัง จะแสดงความจ านงขอใช้น้ าตามเดิมอีก จะต้องช าระหนี้ที่ค้าง

ทั้งหมดให้แก่การประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง แล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

     (1) ถ้าผู้ใช้น้ าที่ถูกงดจ่ายน้ าเพราะไม่ช าระหนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ และเมื่อภายหลัง จะแสดงความจ านงขอใช้น้ าตามเดิมอีก จะต้องช าระ

หนี้ที่ค้างทั้งหมดให้แก่การประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 

     - มาตรวัดน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2นิ้ว เป็นเงินประมาณ 200 บาท 

     - มาตรวัดน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4นิ้ว เป็นเงินประมาณ 300 บาท 

     - มาตรวัดน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว เป็นเงินประมาณ 400 บาท 

     (2) ถ้าผู้ใช้น้ าช าระหนี้ที่ค้างทั้งหมดเมื่อก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่การประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง งดจ่ายน้ าแล้ว ผู้ใช้น้ าจะต้องยื่นค าร้อง

และช าระค่าใช้จ่าย ในการติดตั้งประปาเช่นเดียวกับผู้ขอใช้น้ ารายใหม่ 
 

   10. เมื่อผู้ใช้น้ าได้รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือย้ายไปจากภูมิล าเนาเดิม โดยมิได้แจ้งเจตนาครอบครองสิทธิการใช้น้ าต่อไปหรือโอน

สิทธิการใช้น้ าให้ผู้อื่นหรือบอกเลิกสัญญาการใช้น้ าภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันรื้อถอนอาคาร หรือย้ายออกไปจากภูมิล าเนาให้ถือว่าสละ

สิทธิการใช้น้ าการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายน้ า หรือโอนสิทธิการใช้น้ าให้แก่บุคคลอื่น 

 

   11. ผู้ใช้น้ าจะต้องไม่น าน้ าประปาท่ีการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง ส่งขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการประปา

เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

    การขออนุญาตขายหรือจ าหน่ายแจกจ่ายน้ าประปาตามวรรคแรก ผู้ขอจะต้องยื่นความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับอนุญาตจาก

การประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง แล้วจึงจะด าเนินการได้ 

 

   12. ผู้ใช้น้ าจะไม่ใช้เครื่องสูบน้ า หรือเครื่องมืออ่ืนใดสูบน้ าโดยตรงจากท่อจ่ายน้ าของการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง หรือจากท่อภายใน 

   กรณีที่ผู้ใช้น้ าจากแหล่งอื่น เช่น น้ าฝน น้ าบาดาล ฯลฯ ผู้ใช้น้ าจะต้องต่อท่อแยกไว้ต่างหากจากท่อจ่ายน้ าของการประปาเทศบาล

ต าบลทุ่งโฮ้ง และท่อภายในของผู้ใช้น้ าประปา 

    หากผู้ใช้น้ าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง มีสิทธิที่จะงดจ่ายน้ าและผู้ใช้น้ าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ตามที่

การประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้งก าหนด 

 

   13. กรณีผู้ใช้น้ าถึงแก่กรรม ทายาท หรือผู้มีสิทธิในอาคารสถานท่ีนั้น ประสงค์จะรับสิทธิในการใช้น้ าต่อไป ทายาท หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ต้อง

แสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษาต่อการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง เพื่อท าการโอนสิทธิการใช้น้ า ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้น้ า

ถึงแก่กรรม มิฉะนั้นการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง จะถือว่าสละสิทธิการใช้น้ าและการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้งจะงดจ่ายน้ าหรือโอน

สิทธิให้แก่ผู้อื่น 
 

   14. ในการติดตั้งน้ าประปา ผู้ใช้น้ าจะต้องยื่นค าขอต่อการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง และจ่ายเงินค่าด าเนินการติดตั้งก่อน การข อใช้

น้ าประปา การประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง จะคิดตามขนาดมาตรวัดน้ าท่ีติดตั้งในระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตรแรก ดังนี้ 

     - ติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว จ านวน 1 ชุด พร้อมท้ังอุปกรณ์และท่อ คิดราคาประมาณ 1,500 บาท 

     - ติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว จ านวน 1 ชุด พร้อมท้ังอุปกรณ์และท่อ คิดราคาประมาณ 2,500 บาท 

     - ติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว จ านวน 1 ชุด พร้อมท้ังอุปกรณ์และท่อ คิดราคาประมาณ 4,200 บาท 
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   ค่ามาตรวัดน้ า ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาเหมาะสม 

     - ติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว จ านวน 1 ชุด คิดราคาประมาณ 700 บาท 

     - ติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว จ านวน 1 ชุด คิดราคาประมาณ 1,000 บาท 

     - ติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว จ านวน 1 ชุด คิดราคาประมาณ 2,000 บาท 

 

   15. ผู้ใช้น้ าประปาจากการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง ต้องถ่ายส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ มอบให้เป็นหลักฐาน 

 

   16. กรณีผู้มีบ้านให้เช่า ถ้าผู้เช่าไม่ช าระค่าบริการภายในก าหนดให้เจ้าของบ้านเป็นผู้รับผิดชอบ จ่ายเงินค่าน้ าประปาให้แก่เทศบาลต าบล

ทุ่งโฮ้ง 

 

   17. ส าหรับสถานที่ราชการ บ้านพักของทางราชการ โรงเรียนของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ วัด สถานกงสุล และสถานท่ีประกอบพิธีศาสนาต่างๆ 

ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแลว้ มีความประสงค์จะขอใช้น้ าประปา จะต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์การ หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมาย เป็น

ผู้ลงนามยื่นความประสงค์ขอติดตั้ง และเป็นคู่สัญญากับการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง พร้อมทั้งเสียค่าใช้จ่ายตามก าหนด 

 

   18. บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนาคารพาณิชย์ โรงเรียนเอกชน ที่มีความประสงค์ติดตั้งน้ าประปาในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนาคาร

พาณิชย์ โรงเรียนเอกชน ต้องยื่นค าขอต่อการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง โดยให้ผู้จัดการหรือเจ้าของผู้มีอ านาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามยื่น

ความประสงค์ และเป็นคู่สัญญากับการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง โดยให้น าหลักฐานมาแสดงและในกรณีอื่นๆ ถ้ามาท าสัญญาด้วยตนเอง

ไม่ได้กตให้ท าหนังสือมอบอ านาจ ให้ผู้รับมอบอ านาจมาด าเนินการแทนได้ พร้อมท้ังเสียค่าใช้จ่ายตามก าหนด 

 

   19. การประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง ขอสงวนสิทธิที่จะงดจ่ายน้ าประปาเวลาใดๆ กตได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่กรณีที่จะมี

การงดจ่ายน้ าเป็นเวลานาน จึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

   20. ถ้าผู้ใช้น้ าประปาไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าตักเตือนโดยชอบของพนักงานการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง การประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะของดจ่ายน้ าให้ทันที 

 

   21. หากพนักงานการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง ตรวจพบว่าผู้ใช้น้ าประปาได้ท าการแก้ไข มาตรวัดน้ า หรือมีเจตนาส่อว่าจะเป็นการ

ขโมยใช้น้ า ทางการประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง จะงดการจ่ายน้ าทันที และจะด าเนินคดีตามกฎหมายและตามเง่ือนไข เทศบัญญัติของการ

ประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

 

   22. ให้นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งโฮ้ง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 
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หมายเหตุ 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้
ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/
เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการ
พิจารณา 
 
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสรตจ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ 
เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง เลขท่ี 1 หมู่ 7 ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่ 54000 
โทร.0-5452-2458 ต่อ 19 โทรสาร. 0-5453-4308/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอใช้น้ าประปายื่นค าร้องขอใช้น้ าประปา และเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน และรายงานผู้บังคับบัญชา 
หมายเหตุ : กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

2 วัน เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 
อ าเภอเมืองแพร ่

จังหวัดแพร ่
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานประปาส ารวจผู้ขอใช้น้ าประปา สถานท่ีติดตั้งน้ าประปา แล้วรายงาน
ผู้บังคับบัญชา (เรียงตามล าดับผู้ยืน่ค าร้อง) 
หมายเหตุ : กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

3 วัน เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 
อ าเภอเมืองแพร ่

จังหวัดแพร ่
 

3) การพิจารณา 
1. ผู้ขอใช้น้ าประปา มาช าระค่าตดิตั้งน้ าประปา 
2. พนักงานประปา ด าเนินการติดตั้งมาตรวดัน้ าประปา 
หมายเหตุ : กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

2 วัน เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 
อ าเภอเมืองแพร ่

จังหวัดแพร ่
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ผู้ใช้น้ าประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง จะต้องให้เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า ราคาประมาณ 

100 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

  

2) อัตราค่าบริการน้ าประปา การประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง จะคิดอัตราหน่วยละ

ประมาณ 5 บาท 

(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 5 บาท 

3) อัตราค่ารักษามาตรวัดน้ า การประปาเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง คิดอัตราเดือนละ 5 บาท 

(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 5 บาท 

4) ค่าบริการทั่วไป หมายถึง ค่าบริการทั่วไปโดยเก็บเป็นรายเดือนจากผู้ใช้น้ าทุกรายใน

อัตราเดือนละประมาณ 15 บาท 

(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 5 บาท 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง เลขท่ี 1 หมู่ 7 ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่ 54000 

โทร.054-522458 ต่อ 20 โทรสาร.0-5462-4449 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  

ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 

 



หน้า 6 จาก 6 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ : 

เงินค่าประกันการใช้น้ าประปา จ านวน 100 บาท เพื่อไว้ใช้จ่ายในกรณีที่ผู้ใช้น้ าไดแ้จ้งยกเลิกการใช้น้ าประปา การประปาเทศบาลจะคืนให้

เตตมจ านวน และไม่ช าระค่าน้ าประปาในงวดสุดท้าย ซึ่งการประปาจะน าเงินค่าประกันดังกล่าวช าระหนี้ค้างให้ในวงเงิน 100 บาท ในบางกรณี

อาจจะมีหนี้ค้างเกิน 100 บาท ผู้ใช้น้ าจะต้องช าระหนี้เพิ่มเตมิจนครบจ านวนหนี้ค้างทั้งหมด 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเวตบไซต์ศูนย์รวมข้อมลูการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันท่ีคู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

