เลขที่รับ................................
ลงวันที่.................................
ผูรับ......................................

คําขอใชน้ําประปา
สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสนุ ทร
ถนนเทพกระษัตรี ภก.๘๓๑๑๐
เรียน

นายกเทศมนตรีตาํ บลศรีสนุ ทร

ขาพเจา (นาย , นาง , นางสาว)................................................................นามสกุล............................................
อยู)บานเลขที่......................หมู)ที่...........................ถนน..............................................ตําบล................................................
อําเภอ...............................................จังหวัด............................................... โทรศัพท-........................................................
มีความประสงค-ใหส)วนการประปาเทศบาลตําบลศรีสุนทรดําเนินการดังต)อไปนี้
( ) ขอติดตั้งมาตรวัดน้ํา บานเลขที่........................หมู)ที่..................ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
( ) ตรวจสอบมาตรวัดน้าํ
( ) อื่น ๆ(ระบุ)...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
โดยขาพเจายินดีที่จะใหความสะดวกแก)เจาหนาที่ส)วนประปา เทศบาลตําบลศรีสุนทร ในการสํารวจ และ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ในการขอใชน้ําประปาทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการต)อไป
ลงชื่อ........................................................ผูยื่นคํารอง
(...............................................................)
( ) บันทึกการตรวจสอบเอกสาร
( ) สําเนาบัตรประชาชนผูขอ
( ) สําเนาทะเบียนบานผูขอ
( ) สําเนาทะเบียนบานที่ขอใช (หากไม)ที่อยู)เดียวกับผูขอ)
ลงชื่อ......................................................ผูตรวจสอบเอกสาร
(...............................................................)
( ) นัดใหผูขอมารับไปสํารวจในวันที่..................เดือน....................................พ.ศ........................
เวลา.....................................น. หากไม)มาตามวันทีน่ ัดถือว)าขอยกเลิกการขอใชน้ําประปา
ลงชื่อ......................................................ผูยื่นคํารอง
(...............................................................)

-๒ไดไปสํารวจตามคํารอง ฯ แลวปรากฏว)า
( ) แจงใหผูยื่นคํารอง ฯ ใชน้าํ มาชําระตามเอกสาร/กก/ปป ๕ เปAนเงิน....................................................บาท
ตามเอกสารเลขที่.............................ลงวันที่...................เดือน.....................................พ.ศ..........................
( ) ไม)สามารถดําเนินการใหได เนื่องจาก............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................ผูอํานวยการกองช)าง
(..............................................................)
( ) ผูยื่นคํารองไดชําระเงินค)า.......................................................................เปAนเงิน..................................บาท
ตามใบเสร็จ เล)มที่.............................................................เลขที่.................................................................
ลงชื่อ............................................เจาหนาที่การเงิน
(.....................................................................)
( ) ไดไปดําเนินการตามคํารองแลวเมื่อวันที่...................เดือน......................................พ.ศ.............................
โดยไดหมายเลขมิเตอร-.............................................................................ขนาด.........................................นิ้ว
ลงชื่อ.......................................................ผูติดตั้ง
(.........…………………………………….......)
ลงชื่อ.......................................................ผูตรวจสอบ
(...........................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผูยื่นคํารอง
(...…………………………………………………..)
ลงชื่อ...........................................ผูอํานวยการกองช)าง
(....................................................)

แบบ กก/ปป ๒

บันทึกการตรวจสอบตามคําขอใชน้ําประปา
ตามที่..................................................................................................ไดขอใชน้ําประปาทีบ่ านเลขที่................
หมู)ที่..................ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตามเลขที่รับ.....................................................................
ลงวันที่.......................................................................
๑.ผังบริเวณ

๒.ผลการสํารวจ
- บริเวณดังกล)าวมีท)อขนาด............................................................นิ้ว
- ตองใชมาตรวัดน้าํ ขนาด...............................................................นิ้ว
๓.รายการที่ตองดําเนินการ
- ขุดดิน พรอมวางท)อเมนขนาด..........................................นิ้ว ยาว.....................................เมตร
- ขุดดิน พรอมวางท)อขนาด................................................นิ้ว ยาว.....................................เมตร
- ขุดดิน พรอมวางท)อขนาด................................................นิ้ว ยาว.....................................เมตร
- ขุดดิน พรอมวางท)อขนาด................................................นิ้ว ยาว.....................................เมตร
๔.อื่น ๆ ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูยื่นคํารอง
(.................................................................)

ลงชื่อ......................................................ผูตรวจ
(.................................................................)

แบบ กก/ปป ๓

บันทึกประมาณการคาใชจาย
๑.ค)าวัสดุ
ขนาดทอ

ชนิด/อุปกรณ$

ยาว

ขนาด

๒.ค)าแรง
ขนาดทอ

เปนเงิน

จํานวน

ยาว

เปนเงิน

คาแรงงาน

๓.อื่น ๆ ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
๔.รวมเปAนเงินทั้งสิน้ ........................................................................................................บาท
(..........................................................................................................)
ลงชื่อ......................................................ผูประมาณการ
(.................................................................)

ลงชื่อ...........................................ผูอํานวยการกองช)าง
(............................................................)

แบบ กก/ ปป ๖

บันทึกขอความ
สวนราชการ............................. กองช)าง (งานประปา) เทศบาลตําบลศรีสุนทร ..........................................
ที่ ภก. ๕๓๐๐๕/...........................................................................วันที่.................................................................
เรื่อง การขอใชน้ําประปา
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
ตามที่...................................................................................อยู)บานเลขที่..................หมู)ที่........
ตําบล.................................................อําเภอ........................................จังหวัด.......................................................
ไดขอใชน้ําประปาที่บานเลขที่..........................หมู)ที่....................ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ตามเลขรับที่.................................................................ลงวันที่..............................................................................
งานประปา ไดดําเนินการตรวจสอบแลวปรากฏว)า
- ไม)สามารถดําเนินการใหตามคําขอได เนื่องจาก.........................................................
...........................................................................................................................................................................
- เห็นควรอนุมัติ โดยใหผูยื่นคํารองมาชําระ
- ค)ามาตรวัดน้ําขนาด....................................นิ้ว เปAนเงิน................................................บาท
- ค)าประกันการติดตั้งมาตรวัดน้ํา
เปAนเงิน................................................บาท
- ค)าสํารวจประมาณการ
เปAนเงิน................................................บาท
- ค)าวัสดุ และค)าแรง
เปAนเงิน................................................บาท
รวมเปAนเงิน................................................บาท
(…………………………………………….)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต)อไป
ลงชื่อ....................................................................
(........................................................................)
คําสั่ง นายก ฯ
( ) ดําเนินการตามเสนอ
( ) อื่น ๆ .....................................................................................

แบบ กก/ปป ๕

ที่ ภก. ๕๓๐๐๕/

สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ถนนเทพกระษัตรี ภก. ๘๓๑๑๐
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ...................

เรื่อง ประมาณการค)าใชจ)ายการติดตั้งมาตรวัดน้ํา
เรียน
ตามที่ท)านไดทําคํารองต)อ เทศบาลตําบลศรีสุนทร และไดมอบหมายใหพนักงานการประปา
ออกสํารวจรายละเอียดต)าง ๆ แลวนั้น จึงขอแจงประมาณการค)าใชจ)ายการติดตั้งมาตรวัดน้ําดังรายการต)อไปนี้
๑.ค)ามาตรวัดน้ํา ขนาด...................................นิว้ เปAนเงิน................................................บาท
๒.ค)าประกันการติดตั้งมาตรวัดน้ํา
เปAนเงิน................................................บาท
๓.ค)าสํารวจประมาณการ
เปAนเงิน................................................บาท
๔.ค)าวัสดุ และค)าแรง
เปAนเงิน................................................บาท
๕.อื่น ๆ .....................................................
เปAนเงิน................................................บาท
รวมเปAนเงิน...............................................บาท
(...................................................)
จึ ง ขอใหท) า นนํ า เงิ น จํ า นวนดั ง กล) า วไปชํ า ระ ณ เทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทรภายใน ๗ วั น
นับตั้งแต)วันออกหนังสือแจงจากเทศบาลตําบลศรีสุนทร มิฉะนั้นจะถือว)าท)านไดเพิกถอนการขออนุญาต
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

กองช)าง
โทร. ๐๗๖ - ๖๑๗๘๐๓ - ๔
/คําขอใชน้ําประปา

“ภูเก็ตสามัคคี รวมใจภักดิ์ รักษสถาบันพระมหากษัตริย”

หนังสือสัญญาของการใชน้ําประปา
เลขที่ใชน้าํ ................................
สัญญาฉบับนี้ เขียนที่เทศบาลตําบลศรีสุนทร วันที่..................เดือน..................................พ.ศ..................
ขาพเจา........................................................................................อยู)บานเลขที่....................หมู)ที่...............ซอย..............................
ถนน.............................................ตําบล.........................................อําเภอ.......................................จังหวัด....................................
ขอทําสัญญากับการประปาเทศบาลตําบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ดังนี้
ขาพเจาขอใหจัดการท)อสําหรับส)งน้ําไปในบานขาพเจา และขาพเจายอมรับจะปฏิบัติตามสัญญาจางดังรายละเอียดต)อไปนี้
(๑) ขาพเจายอมใหสัญญาว)า จะไม)ซ)อมแซมดัดแปลงแกไข หรือทําการเกี่ยวของอย)างใดอย)างหนึ่งกับท)อที่ตอ) ไปจนถึง
ประตูน้ํา และมาตรวัดน้ําเปAนอันขาด
(๒) ในระหว)างเวลาที่ใชหนังสือสัญญานี้อยู) ถามีนา้ํ รั่วไหลออกไป (ท)อที่ตอ) จากมาตรวัดน้ําเขาไป) ณ เวลาหนึ่งเวลาใดน้ํา
ที่รั่วไปนั้นจะเปAน เพราะท)อที่ตอ) จากมาตรวัดน้ําเขาไปชํารุดดวยเหตุใด ๆ โดยมิไดทําการซ)อมแซม ขาพเจายินยอมใชเงินใหกับ
ประปา ตามจํานวนตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดน้ําแทนน้ําที่รั่วไปนั้น
(๓) แมว)าในเวลาหนึ่งเวลาใดในระหว)างที่ใชหนังสือนี้อยู) ถาพนักงานคนหนึ่งคนใดของการประปาพบว)า มาตรวัดน้ําที่ใช
ติดตั้งไวสําหรับการใชน้ําในอาคารนั้น มีผูหนึ่งทําใหเสียไปก็ดี หรือตราที่ผนึกไวนั้นแตกชํารุด หรือมีผูทําลายก็ดี ถามีเหตุเกิดเช)น
กล)าวนีแ้ ลว ขาพเจายอมใชเงินค)าเสียหายใหแก)การประปาตามแต)กรณี
(๔) ขาพเจายินยอม และนับว)า ถาขาพเจาละเลยไม)ปฏิบัติตามขอความต)าง ๆ ที่กล)าวไวในหนังสือสัญญาแมแต)ขอหนึ่งขอ
ใดแลว ใหการประปามีอํานาจจะเลิกการส)งน้ําใชในอาคารที่กล)าวนี้ และยกเลิกสัญญานี้ได จํานวนที่คางชําระต)าง ๆ ซึ่งขาพเจา
จะตองใชใหแก)การประปาตามที่คางอยู)ในเวลานั้นมากนอยเท)าใด การประปามีสิทธิ์ที่จะฟLองเรียกเอาจากขาพเจาได
(๕) เมื่อจําเปAนตองยินยอมใหพนักงานของการประปา ซึ่งมีหนาที่เขาไปในอาคาร เพือ่ ตรวจมาตรวัดน้ํา หรือท)อที่ติดตั้งไว
ในที่ต)าง ๆ ไดทุกเวลาถึงแมเวลาค่ําคืน เมื่อมีเหตุผลสมควร
(๖) ขาพเจายินยอมใชเงินค)าน้ําประปาตามตัวเลขจํานวนหน)วยที่ปรากฏในมาตรน้ํา ซึ่งการประปาติดตั้งไวสําหรับวัด
จํานวนน้ําที่ใชในอาคารตามสัญญานี้ และยอมเสียเงินค)าบริการทั่วไปตามอัตรา ซึ่งการประปาเทศบาลตําบลศรีสุนทรไดกําหนดไวใน
ระเบียบ หรืออัตราอื่น ๆ ซึ่งประกาศใหทราบเปAนคราว ๆ ไป
(๗) ขาพเจายินยอมจะชําระเงินเพือ่ เปAนค)าบริการทัว่ ไป ตามอัตราแห)งระเบียบสําหรับผูใชน้ําในกรณีที่ขาพเจาไม)ไดชําระ
ในเดือนนั้น
(๘) ขาพเจาจะบอกเลิกหนังสือสัญญาฉบับนี้ต)อไป เมื่อไดบอกกล)าวเปAนลายลักษณ-อักษรแก)เทศบาลตําบลศรีสุนทรแลว
ล)วงหนาอย)างนอย ๗ วัน
(๙) ขาพเจายินยอมรับว)า ระเบียบสําหรับผูใชน้ําของการประปาเทศบาลตําบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต เปAนส)วนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ ซึ่งขาพเจายินยอมปฏิบัติตามทุกประการ
สัญญาการใชน้ํานี้ไดจัดทําขึ้นเปAน ๒ ฉบับ มีขอความตรงกัน และคูส) ัญญาไดรับทราบขอความโดยละเอียดแลว โดยใหผู
ขอใชน้ําประปาเทศบาลตําบลศรีสนุ ทรถือไวฝOายละ ๑ ฉบับ เพื่อเปAนหลักฐาน จึงลงลายมือชือ่ ต)อหนาพยานไดเปAนสําคัญ
ลงชื่อ.......................................................ผูขอใชน้ํา
(..............................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(..............................................................)

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

