
เลขท่ีรับ................................ 
ลงวันท่ี................................. 
ผู�รับ...................................... 

คําขอใช�น้ําประปา 
                                                                                                     สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสนุทร 

                                                                                                      ถนนเทพกระษัตรี  ภก.๘๓๑๑๐ 
 

เรียน นายกเทศมนตรีตาํบลศรีสนุทร 
 

 ข�าพเจ�า  (นาย , นาง , นางสาว)................................................................นามสกุล............................................ 
อยู)บ�านเลขที่......................หมู)ที่...........................ถนน..............................................ตําบล................................................ 
อําเภอ...............................................จังหวัด...............................................  โทรศัพท-........................................................ 
 

 มีความประสงค-ให�ส)วนการประปาเทศบาลตาํบลศรีสุนทรดาํเนนิการดังต)อไปนี ้
 (  ) ขอติดตั้งมาตรวัดน้ํา บ�านเลขที่........................หมู)ที่..................ตําบลศรีสุนทร  อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต 
 (  )  ตรวจสอบมาตรวัดน้าํ 
 (  )  อ่ืน  ๆ(ระบุ)................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 
 โดยข�าพเจ�ายินดีที่จะให�ความสะดวกแก)เจ�าหน�าที่ส)วนประปา  เทศบาลตําบลศรีสุนทร  ในการสํารวจ และ
ปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับของเทศบาลตําบลศรีสุนทร  ในการขอใช�น้ําประปาทุกประการ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาํเนนิการต)อไป 
 

  ลงชื่อ........................................................ผู�ยื่นคําร�อง 
                                                          (...............................................................) 
 

 (  )  บันทึกการตรวจสอบเอกสาร 
  (  )  สําเนาบตัรประชาชนผู�ขอ 
  (  )  สําเนาทะเบียนบ�านผู�ขอ 
  (  )  สําเนาทะเบียนบ�านที่ขอใช�  (หากไม)ที่อยู)เดียวกับผู�ขอ) 
 

                             ลงชื่อ......................................................ผู�ตรวจสอบเอกสาร 
                                                           (...............................................................) 
 

 (  )    นัดให�ผู�ขอมารับไปสาํรวจในวันที่..................เดือน....................................พ.ศ........................ 
เวลา.....................................น.  หากไม)มาตามวันทีน่ัดถือว)าขอยกเลิกการขอใช�น้ําประปา 
 

  ลงชื่อ......................................................ผู�ยื่นคําร�อง 
                                                         (...............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
 

ได�ไปสํารวจตามคําร�อง ฯ  แล�วปรากฏว)า 
 (  )  แจ�งให�ผู�ยื่นคําร�อง ฯ  ใช�น้าํมาชาํระตามเอกสาร/กก/ปป ๕  เปAนเงิน....................................................บาท 
        ตามเอกสารเลขที่.............................ลงวันที่...................เดือน.....................................พ.ศ.......................... 
 (  )  ไม)สามารถดําเนินการให�ได�  เนื่องจาก............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

   ลงชื่อ..................................................ผู�อํานวยการกองช)าง 
                                                          (..............................................................) 

 

 (  )  ผู�ยื่นคําร�องได�ชําระเงนิค)า.......................................................................เปAนเงิน..................................บาท 
       ตามใบเสร็จ เล)มที่.............................................................เลขที่................................................................. 
 

  ลงชื่อ............................................เจ�าหน�าที่การเงิน 
  (.....................................................................) 

 

 (  )  ได�ไปดาํเนินการตามคําร�องแล�วเม่ือวันที่...................เดือน......................................พ.ศ............................. 
โดยได�หมายเลขมิเตอร-.............................................................................ขนาด.........................................นิ้ว 
 
       ลงชื่อ.......................................................ผู�ติดตั้ง 
                        (.........…………………………………….......) 

                                                                                                          
                                                                              ลงชื่อ.......................................................ผู�ตรวจสอบ 
             (...........................................................) 
                                                                                                                    
        ลงชื่อ.......................................................ผู�ยื่นคําร�อง 
            (...…………………………………………………..) 
                                                                                                           
 
                                                                              ลงชื่อ...........................................ผู�อํานวยการกองช)าง 
                                                                                  (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ กก/ปป ๒ 
 

บันทึกการตรวจสอบตามคําขอใช�น้ําประปา 
 

 ตามที่..................................................................................................ได�ขอใช�น้ําประปาทีบ่�านเลขที่................ 
หมู)ที่..................ตําบลศรีสุนทร  อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  ตามเลขที่รับ..................................................................... 
ลงวันที่....................................................................... 
 

 ๑.ผังบริเวณ 
 

 ๒.ผลการสํารวจ 
  -  บริเวณดังกล)าวมีท)อขนาด............................................................นิ้ว 
  -  ต�องใช�มาตรวัดน้าํขนาด...............................................................นิ้ว 
 ๓.รายการที่ต�องดําเนินการ 
  -  ขุดดิน พร�อมวางท)อเมนขนาด..........................................นิ้ว  ยาว.....................................เมตร 

-  ขุดดิน พร�อมวางท)อขนาด................................................นิ้ว  ยาว.....................................เมตร 
-  ขุดดิน พร�อมวางท)อขนาด................................................นิ้ว  ยาว.....................................เมตร 
-  ขุดดิน พร�อมวางท)อขนาด................................................นิ้ว  ยาว.....................................เมตร 

 ๔.อ่ืน ๆ ........................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
ลงชื่อ......................................................ผู�ยื่นคําร�อง  ลงชื่อ......................................................ผู�ตรวจ         
(.................................................................)                               (.................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  กก/ปป ๓ 
 

บันทึกประมาณการค�าใช�จ�าย 
 

 ๑.ค)าวัสด ุ
ขนาดท�อ ยาว เป�นเงิน 

   
   
   

   
 

ชนิด/อุปกรณ$ ขนาด จํานวน เป�นเงิน 
    
    
    

    
 

 ๒.ค)าแรง 
ขนาดท�อ ยาว ค�าแรงงาน 

   
   
   

   
 

 ๓.อ่ืน ๆ .............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

 ๔.รวมเปAนเงินทั้งสิน้........................................................................................................บาท 
     (..........................................................................................................) 
 
 
ลงชื่อ......................................................ผู�ประมาณการ  ลงชื่อ...........................................ผู�อํานวยการกองช)าง 
 

     (.................................................................)                                  (............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ กก/ ปป ๖ 

                                               บันทึกข�อความ 
ส�วนราชการ............................. กองช)าง  (งานประปา)   เทศบาลตําบลศรีสุนทร   .......................................... 
ท่ี ภก. ๕๓๐๐๕/...........................................................................วันท่ี................................................................. 
เรื่อง การขอใช�น้ําประปา 
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร 
 

  ตามท่ี...................................................................................อยู)บ�านเลขท่ี..................หมู)ท่ี........ 
ตําบล.................................................อําเภอ........................................จังหวัด....................................................... 
ได�ขอใช�น้ําประปาท่ีบ�านเลขท่ี..........................หมู)ท่ี....................ตําบลศรีสุนทร  อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต 
ตามเลขรับท่ี.................................................................ลงวันท่ี.............................................................................. 
 

  งานประปา  ได�ดําเนินการตรวจสอบแล�วปรากฏว)า 
                           - ไม)สามารถดําเนินการให�ตามคําขอได�  เนื่องจาก......................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  -  เห็นควรอนุมัติ  โดยให�ผู�ยื่นคําร�องมาชําระ 
  -  ค)ามาตรวัดน้ําขนาด....................................นิ้ว  เปAนเงิน................................................บาท 
                           -  ค)าประกันการติดต้ังมาตรวัดน้ํา             เปAนเงิน................................................บาท 
                           -  ค)าสํารวจประมาณการ                       เปAนเงิน................................................บาท 
                           -  ค)าวัสดุ และค)าแรง                            เปAนเงิน................................................บาท 
                                                                            รวมเปAนเงิน................................................บาท 
               (…………………………………………….) 
                                                                                                        
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต)อไป 
 

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

 

คําส่ัง  นายก ฯ 
(  )  ดําเนินการตามเสนอ 
(  )  อ่ืน ๆ ..................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       แบบ กก/ปป ๕ 
 
 
ท่ี  ภก. ๕๓๐๐๕/        สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร 
                                    ถนนเทพกระษัตรี   ภก.   ๘๓๑๑๐ 
   

                                                                   วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ................... 
 

เรื่อง ประมาณการค)าใช�จ)ายการติดต้ังมาตรวัดน้ํา 
 

เรียน  
 

  ตามท่ีท)านได�ทําคําร�องต)อ  เทศบาลตําบลศรีสุนทร และได�มอบหมายให�พนักงานการประปา
ออกสํารวจรายละเอียดต)าง ๆ  แล�วนั้น  จึงขอแจ�งประมาณการค)าใช�จ)ายการติดต้ังมาตรวัดน้ําดังรายการต)อไปนี้ 
 

  ๑.ค)ามาตรวัดน้ํา  ขนาด...................................นิว้  เปAนเงิน................................................บาท 
  ๒.ค)าประกันการติดต้ังมาตรวัดน้ํา                    เปAนเงิน................................................บาท 
  ๓.ค)าสํารวจประมาณการ                               เปAนเงิน................................................บาท 
  ๔.ค)าวัสดุ และค)าแรง                                    เปAนเงิน................................................บาท 
  ๕.อ่ืน ๆ  .....................................................          เปAนเงิน................................................บาท 
                                                                     รวมเปAนเงิน...............................................บาท 
                (...................................................) 
  จึงขอให�ท)านนําเงินจํานวนดังกล)าวไปชําระ  ณ  เทศบาลตําบลศรีสุนทรภายใน  ๗  วัน
นับต้ังแต)วันออกหนังสือแจ�งจากเทศบาลตําบลศรีสุนทร  มิฉะนั้นจะถือว)าท)านได�เพิกถอนการขออนุญาต 
   
   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ                                                                           
 

                     ขอแสดงความนับถือ 
   
       
 
 
 
     
 
 
กองช)าง 
โทร. ๐๗๖ - ๖๑๗๘๐๓ - ๔ 
/คําขอใช�น้ําประปา 

“ภูเก็ตสามัคคี ร�วมใจภักดิ์ รักษ�สถาบันพระมหากษัตริย�” 
 
 
 



หนังสือสัญญาของการใช�น้ําประปา 
 

เลขที่ใช�นํ้า................................ 
 

 สัญญาฉบับน้ี  เขียนที่เทศบาลตําบลศรีสุนทร      วันที่..................เดือน..................................พ.ศ.................. 
ข�าพเจ�า........................................................................................อยู)บ�านเลขที่....................หมู)ที่...............ซอย.............................. 
ถนน.............................................ตําบล.........................................อําเภอ.......................................จังหวัด.................................... 
ขอทําสัญญากับการประปาเทศบาลตําบลศรีสุนทร  จังหวัดภูเก็ต  ดังน้ี 
 

 ข�าพเจ�าขอให�จัดการท)อสําหรับส)งนํ้าไปในบ�านข�าพเจ�า และข�าพเจ�ายอมรับจะปฏิบัติตามสัญญาจ�างดังรายละเอียดต)อไปน้ี 
 (๑)  ข�าพเจ�ายอมให�สัญญาว)า  จะไม)ซ)อมแซมดัดแปลงแก�ไข  หรือทําการเกี่ยวข�องอย)างใดอย)างหน่ึงกับท)อที่ต)อไปจนถึง
ประตูนํ้า และมาตรวัดนํ้าเปAนอันขาด 
 (๒)  ในระหว)างเวลาที่ใช�หนังสือสัญญาน้ีอยู)  ถ�ามีนํ้าร่ัวไหลออกไป  (ท)อที่ต)อจากมาตรวัดนํ้าเข�าไป)  ณ เวลาหน่ึงเวลาใดนํ้า
ที่ร่ัวไปน้ันจะเปAน เพราะท)อที่ต)อจากมาตรวัดนํ้าเข�าไปชํารุดด�วยเหตุใด ๆ  โดยมิได�ทําการซ)อมแซม  ข�าพเจ�ายินยอมใช�เงินให�กับ
ประปา ตามจํานวนตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดนํ้าแทนนํ้าที่ร่ัวไปน้ัน 
 (๓)  แม�ว)าในเวลาหน่ึงเวลาใดในระหว)างที่ใช�หนังสือน้ีอยู)  ถ�าพนักงานคนหน่ึงคนใดของการประปาพบว)า  มาตรวัดนํ้าที่ใช�
ติดต้ังไว�สําหรับการใช�นํ้าในอาคารน้ัน  มีผู�หน่ึงทําให�เสียไปก็ดี หรือตราที่ผนึกไว�น้ันแตกชํารุด หรือมีผู�ทาํลายก็ดี  ถ�ามีเหตุเกิดเช)น
กล)าวน้ีแล�ว  ข�าพเจ�ายอมใช�เงินค)าเสียหายให�แก)การประปาตามแต)กรณี 
 (๔)  ข�าพเจ�ายินยอม และนับว)า  ถ�าข�าพเจ�าละเลยไม)ปฏิบัติตามข�อความต)าง ๆ  ที่กล)าวไว�ในหนังสือสัญญาแม�แต)ข�อหน่ึงข�อ
ใดแล�ว  ให�การประปามีอํานาจจะเลิกการส)งนํ้าใช�ในอาคารที่กล)าวน้ี  และยกเลิกสัญญาน้ีได�  จํานวนที่ค�างชําระต)าง ๆ  ซ่ึงข�าพเจ�า
จะต�องใช�ให�แก)การประปาตามที่ค�างอยู)ในเวลาน้ันมากน�อยเท)าใด  การประปามีสิทธิ์ที่จะฟLองเรียกเอาจากข�าพเจ�าได� 
 (๕)  เม่ือจําเปAนต�องยินยอมให�พนักงานของการประปา  ซ่ึงมีหน�าที่เข�าไปในอาคาร  เพือ่ตรวจมาตรวัดนํ้า หรือท)อที่ติดต้ังไว�
ในที่ต)าง ๆ  ได�ทุกเวลาถึงแม�เวลาคํ่าคืน  เม่ือมีเหตุผลสมควร 
 (๖)  ข�าพเจ�ายินยอมใช�เงินค)านํ้าประปาตามตัวเลขจํานวนหน)วยที่ปรากฏในมาตรนํ้า  ซ่ึงการประปาติดต้ังไว�สําหรับวัด
จํานวนนํ้าที่ใช�ในอาคารตามสัญญาน้ี  และยอมเสียเงินค)าบริการทั่วไปตามอัตรา ซ่ึงการประปาเทศบาลตําบลศรีสุนทรได�กาํหนดไว�ใน
ระเบียบ หรืออัตราอื่น ๆ  ซ่ึงประกาศให�ทราบเปAนคราว ๆ ไป 
 (๗)  ข�าพเจ�ายินยอมจะชําระเงินเพือ่เปAนค)าบริการทัว่ไป  ตามอัตราแห)งระเบียบสําหรับผู�ใช�นํ้าในกรณีที่ข�าพเจ�าไม)ได�ชาํระ
ในเดือนน้ัน 
 (๘)  ข�าพเจ�าจะบอกเลิกหนังสือสัญญาฉบับน้ีต)อไป  เม่ือได�บอกกล)าวเปAนลายลักษณ-อักษรแก)เทศบาลตําบลศรีสุนทรแล�ว  
ล)วงหน�าอย)างน�อย  ๗  วัน 
 (๙)  ข�าพเจ�ายินยอมรับว)า  ระเบียบสําหรับผู�ใช�นํ้าของการประปาเทศบาลตําบลศรีสุนทร  จังหวัดภูเก็ต  เปAนส)วนหน่ึงของ
สัญญาฉบับน้ี  ซ่ึงข�าพเจ�ายินยอมปฏิบัติตามทกุประการ 
 สัญญาการใช�นํ้าน้ีได�จัดทาํขึ้นเปAน  ๒  ฉบับ  มีข�อความตรงกัน  และคู)สัญญาได�รับทราบข�อความโดยละเอียดแล�ว  โดยให�ผู�
ขอใช�นํ้าประปาเทศบาลตําบลศรีสุนทรถือไว�ฝOายละ  ๑  ฉบับ  เพื่อเปAนหลักฐาน  จึงลงลายมือช่ือต)อหน�าพยานได�เปAนสําคัญ 
 
ลงช่ือ.......................................................ผู�ขอใช�นํ้า                            ลงช่ือ......................................................... 
    (..............................................................)                                            (............................................................) 
 
ลงช่ือ.......................................................พยาน                                  ลงช่ือ..................................................พยาน 
    (..............................................................)                                            (............................................................) 


