เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๙ ง

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง แบบสัญญาการใช้น้าประปา
ตามที่ผู้ว่าการการประปานครหลวง ได้มีประกาศการประปานครหลวง เรื่อง แบบสัญญา
การใช้น้าประปาและค้าขอติดตังประปา ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2544 ที่ได้จัดท้าแบบสัญญา
การใช้น้ าประปาและค้าขอติด ตังประปาขึนใหม่ ตามแบบแนบท้ายประกาศ โดยให้มีผลใช้บัง คั บ
ตังแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป นัน
บัดนี แบบสัญญาการใช้น้าและค้าขอติดตังประปาใหม่ที่ก้าหนดไว้เดิม ได้ใช้มาเป็นระยะเวลา
นานแล้ว ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้การด้าเนินงานของการประปานครหลวง
เป็นไปด้วยความถูกต้อง อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
พ.ศ. 2510 ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงให้ยกเลิกประกาศการประปานครหลวง เรื่อง แบบสัญญา
การใช้น้าประปาและค้าขอติดตังประปา ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2544 และให้ใช้แบบสัญญา
การใช้น้าประปาตามแนบท้ายประกาศฉบับนีแทน
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4
กวี อารีกุล
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
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สัญญาการใช้น้าประปา
สาขา/เขต ..............................
ทะเบียนผู้ใช้น้า........................
ท้าที่ส้านักงานประปาสาขา.............................................................
วันที่..................เดือน.........................พ.ศ. .........
สัญญานีท้าขึนระหว่างการประปานครหลวง (โดย..................................................................................
ผู้รับมอบอ้านาจ)ฝ่ายหนึ่ง กับ..............................................(โดย...............................................ผู้รับมอบอ้านาจ)
อายุ......................ปี เลขบัตรประจ้าประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ...........................................................
อยู่บ้านเลขที่......................................หมู่ที่.............................................หมู่ บ้าน..................................................
ตรอก/ซอย.................................ถนน.........................................................แขวง/ต้าบล.......................................
เขต/อ้าเภอ....................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์........................................
โทรศัพท์..........................................โทรศัพท์มือถือ.................................โทรสาร.................................................
อีเมล.........................................................................ซึ่งต่อไปนีในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ขอรับบริการ/ผู้ใช้น้า”
อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทังสองฝ่ายตกลงท้าสัญญากันไว้มีข้อความดังต่อไปนี
1. ผู้ขอรับบริการ/ผู้ใช้น้า ประสงค์ขอติดตังประปา มาตรวัดน้าขนาด Ø ..............นิว จ้านวน.................
มาตรเป็น ผู้ใช้น้าประเภท..................... และใช้น้าประปาจากการประปานครหลวง ณ สถานที่ใช้น้าเลขที่
.....................................หมู่ บ้ า น...................................ตรอก/ซอย.................................ถนน
..........................................แขวง/ต้าบล..................................................เขต/อ้าเภอ. ....................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
สถานที่ ส่ งใบแจ้ ง ค่ าน้ าประปา ..............................................................หมู่ บ้ าน...................................
ตรอก/ซอย.................................ถนน..........................................แขวง/ต้าบล................ ..................................
เขต/อ้าเภอ......................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์..........................................
2. การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะติดตัง จัดส่ง และจ้าหน่ายน้าประปาให้แก่ผู้ขอรับบริการ/ผู้ใช้น้า
เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่การประปานครหลวงก้าหนดเท่านัน
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3. การประปานครหลวงจะก้าหนดที่ติดตังมาตรวัดน้าและอุปกรณ์การจ่ ายน้าอันเป็นทรัพย์สินของ
การประปานครหลวงตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์แก่การจดปริมาณน้าประปา การตรวจสอบ และ
การซ่ อ มบ้ ารุ งรั ก ษาท่ อ และอุ ป กรณ์ ก ารจ่ ายน้ า และผู้ ใช้ น้ า จะไม่ ท้ าการดั ด แปลง โยกย้ าย แก้ ไข หรื อ
กระท้าการอื่นใดกับมาตรวัดน้า และอุปกรณ์จ่ายน้าเป็นอันขาด หากฝ่าฝืนผู้ใช้น้าจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดขึนและการประปานครหลวงมีสิทธิระงับการจ่ายน้าได้ทันที
4. ผู้ใช้น้าต้องช้าระค่าน้าประปาและค่าบริการตามอัตราที่การประปานครหลวงก้าหนดภายในวันครบ
ก้าหนดช้าระเงินตามใบแจ้งค่าน้าประปา
5. กรณีผู้ใช้น้าไม่ช้าระค่ าน้าประปาให้เสร็จสินภายในวันครบก้าหนดช้าระเงิน การประปานครหลวง
มีสิทธิงดจ่ายน้าได้ทันที เว้นแต่มีข้อตกลงเป็นอื่น
6. กรณีการประปานครหลวงมีความจ้าเป็นต้องงดจ่ายน้า ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือ กรณีที่ผู้ใช้น้าผิดสัญญา
และการประปานครหลวงได้งดการจ่ายน้า การประปานครหลวงไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ต่อผู้ใช้น้า
7. ผู้ใช้น้าที่ถูกงดจ่ายน้าเพราะไม่ช้าระหนีไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังแสดงความจ้านงขอใช้น้าตามเดิมอีก
ต้องช้าระหนีที่ค้างทังหมดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่การประปานครหลวงก้าหนด
8. กรณีการประปานครหลวงตรวจสอบพบว่าผู้ใช้น้ามีปริมาณการใช้น้าไม่เหมาะสมกับขนาดมาตรวัดน้า
การประปานครหลวงมี สิ ท ธิเปลี่ ย นมาตรวัดน้ าให้ มี ขนาดเหมาะสมกับ สภาพการใช้น้ าประปาที่ แท้ จริงได้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่ผู้ใช้น้าประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้าต้องช้าระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่
การประปานครหลวงก้าหนด
9. การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดตัง หรือเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้า ให้สอดคล้องกับ
ขนาดท่อภายในของผู้ใช้น้า โดยท่อภายในนับตังแต่หลังออกจากมาตรวัดน้าไปจนถึงบ่อพักน้า (ถ้ามี) หรือ
จนถึงท่อแยกจุดแรกในระบบท่อ หรือ ตามที่ กปน. เห็นสมควร
10. กรณี ที่ ผู้ ใช้ น้ า ของดการใช้ น้ า ประปาเป็ น การชั่ ว คราวหรื อ บอกเลิ ก สั ญ ญาการใช้ น้ า ประปา
การประปานครหลวงมี สิ ท ธิไม่ ด้ า เนิ น การให้ ต ามที่ ผู้ ใช้ น้ า ร้อ งขอ หากปรากฏว่ ายั งมี ผู้ อ าศั ย อยู่ ส ถานที่
ใช้น้าประปาและมีข้อโต้แย้งในการงดจ่ายน้า
11. กรณีเมื่อการประปานครหลวงเรียกให้ช้าระค่าน้าประปา ค่าบริการอุปกรณ์รายเดือน ค่าเสียหาย
ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการบริการจัดส่ง จ้าหน่าย และการใช้น้าประปา หากผู้ใช้น้าไม่ช้าระ
ภายในเวลาที่ ก้าหนด การประปานครหลวงมี สิ ท ธิที่ จะงดจ่ายน้ าประปาได้ ทัน ที โดยผู้ ใช้น้ ายั งคงมี ภ าระ
ต้องช้าระหนีสินที่ค้างช้าระอยู่ทังสิน
12. ผู้ใช้น้ายินยอมให้ผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวงเข้าไปในที่ดิน อาคาร หรือบริเวณสถานที่
อันเป็นสถานที่ใช้น้า เพื่อตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซม อ่านมาตรวัดน้า และอุปกรณ์การจ่ายน้า รวมทังงดจ่าย
น้าประปาตลอดจนการดูแลบ้ารุงรักษาระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตก พร้อมทังให้ความร่วมมือ
อ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว ตามควรแก่กรณี หากผู้ใช้น้าไม่ยินยอม การประปา
นครหลวงมีสิทธิงดจ่ายน้าได้ทันที
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13. ผู้ใช้น้าจะไม่ใช้เครื่องสูบน้าหรือเครื่องมืออื่นใดสูบน้าโดยตรงจากท่อน้าของการประปานครหลวง
หากผู้ใช้น้าฝ่าฝืนการประปานครหลวงมีสิทธิงดจ่ายน้าและผู้ใช้น้าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามที่การประปา
นครหลวงก้าหนด
14. กรณีที่ผู้ใช้น้าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง การประปานครหลวงมีสิทธิงดจ่ายน้าและบอกเลิกสัญญา
ได้ทันที
15. นอกเหนื อจากเงื่อนไขตามสั ญญานีแล้ว ผู้ใช้น้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ค้าสั่ ง ข้อห้ าม ข้อปฏิ บั ติ และประกาศของการประปานครหลวงที่เกี่ยวกับการบริการจัดส่ งจ้าหน่ายและ
ใช้ น้ าประปาที่ บั งคับ ใช้อ ยู่ ข ณะท้ าสั ญ ญานี และที่ จะเปลี่ ย นแปลง แก้ไขหรือ ตราขึนใหม่ โดยการประปา
นครหลวงไม่จ้าต้องแจ้งให้ผู้ใช้น้าทราบ ยกเว้นการปรับอัตราค่าน้าค่าบริการและวิธีการจัดเก็บตามระเบียบ
ของการประปานครหลวง ซึ่งการประปานครหลวงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยวิธีประกาศ
ทางสื่อมวลชนหรือวิธีแนบไปกับใบแจ้งหนี หากผู้ใช้น้าไม่ปฏิบัติตาม การประปานครหลวงมีสิทธิงดจ่ายน้าและ
บอกเลิกสัญญาได้ทันที
16. สัญญานีมีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา หรือผู้ใช้น้าโอนสิทธิการใช้น้า
ให้ผู้อื่นโดยแจ้งให้การประปานครหลวงทราบและผู้รับโอนได้ลงนามในสัญญาการใช้น้าประปากับการประปา
นครหลวงแล้ว
สัญญานีท้าขึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการและผู้ใช้น้าได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญานีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ....................................
(............................................)
ผู้ขอรับบริการ/ผู้ใช้น้า/ผู้รับมอบอ้านาจ

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

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

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

