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ใบค้าร้องการใช้น้าประปา (ชั่วคราว)
กิจการขายน้าประปา และกิจการภาคอุตสาหกรรม
เทศบาลต้าบลบางกระทึก อ้าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
---------------------------------เลขรับที่…………/……………….
วันที่…………เดือน………………..พ.ศ……..
ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)……………………………..นามสกุล……………………………………………………..
อยู่บ้านเลขที่…………..……..……บ้าน………………………….หมู่ท…ี่ ………..…..ตรอก/ซอย………………………………………………
ถนน………………………………ตาบล…………..………………….……อาเภอ…………………………………..จังหวัด…………………………
โทร………………………………….. มีความประสงค์ให้เทศบาลตาบลบางกระทึก ดาเนินการ ดังนี้


1. ขออนุญาตใช้น้าประปา



2. ขอเคลื่อนย้ายมิเตอร์น้าประปา



3. ขอต่อเติม เพิ่มขนาดการใช้น้าประปา



4.อื่น ๆ ระบุ……………………………………………….

ข้าพเจ้าเป็น

 เจ้าของบ้าน  ผู้อาศัย

จานวนคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน………….……คน

ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบการใช้น้าประปา และยินยอมชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
เทศบาลตาบลบางกระทึก ทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………………………………………………………ผู้ขอใช้น้า
(………………………..………………………….)
เบอร์โทร..................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เฉพาะเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่กองช่าง
 ได้ตรวจสอบพื้นที่ดาเนินการเบื้องต้นแล้ว
ความเห็น.......................................................................
เห็นสมควรพิจารณาดาเนินการตามที่ร้องขอ
.......................................................................
 ไม่สมควรดาเนินการ
 มีประปาภูมิภาคพาดผ่าน
(ลงชื่อ)………………………………………………ผู้สารวจ
(………………….…………………………..)

(ลงชื่อ)…………………………….….……….นายช่างโยธา
(นายรณกร ตรีสารศรี)
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ความเห็น.......................................................................
………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)…………………………….….……………..….
(นายอนันต์ แก้วเลิศดิลก)
ผู้อานวยการกองช่าง

ความเห็น.......................................................................
………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)…………………………….….……………..….
(นายปรีชา เสียงเจริญ)
ปลัดเทศบาลตาบลบางกระทึก

 อนุมัตใิ ห้ใช้น้าประปาเทศบาลตาบลบางกระทึก
 ไม่อนุมัติ เพราะ..........................................................
 แจ้งผู้ยื่นคาขอใช้น้าติดต่อใช้น้าการประปาส่วนภูมิภาค

(ลงชื่อ)…………………………….….……………..….
(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางกระทึก
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ประเภทค่าใช้จ่าย
1. ค่าเช่ามาตรวัดน้าเป็นรายเดือน ดังนี
รายจ่ายต่าง ๆ 1.1 มาตรวัดน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว
1.2 มาตรวัดน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว เดือนละ
1.3 มาตรวัดน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว
เดือนละ
1.4 มาตรวัดน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว เดือนละ
1.5 มาตรวัดน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
เดือนละ

เดือนละ 5 บาท
10 บาท
15 บาท
20 บาท
25 บาท

2. ค่าน้าประปา ค่าธรรมเนียม ค่าแรงงานและค่าบ้ารุงรักษา ดังนี
2.1 อัตราจาหน่ายน้าประปาลูกบาศก์เมตรละ 7 บาท
2.2 ค่าธรรมเนียมการตรวจและประมาณการ 100 บาท
2.3 ค่าแรงงานขุดเจาะและต่อท่อประปา 250 บาท
2.4 ค่าบารุงรักษาท่อเมนประปา ดังนี้
2.4.1 ผู้ใช้น้าใช้มาตรวัดน้าขนาด 4 หุน
200 บาท
2.4.2 ผู้ใช้น้าใช้มาตรวัดน้าขนาด 6 หุน
950 บาท
2.4.3 ผู้ใช้น้าใช้มาตรวัดน้าขนาด 1 นิ้ว
1,950 บาท
2.4.4 ผู้ใช้น้าใช้มาตรวัดน้าขนาด 1 1/2 นิ้ว 2,950 บาท
2.4.5 ผู้ใช้น้าใช้มาตรวัดน้าขนาด 2 นิ้ว
3,950 บาท
3. ค่าเงินประกันสัญญาค่าใช้น้าประปา
3.1 มาตรวัดน้าขนาด 4 หุน
3.2 มาตรวัดน้าขนาด 6 หุน
3.3 มาตรวัดน้าขนาด 1 นิ้ว
3.4 มาตรวัดน้าขนาด 1 1/2 นิ้ว
3.5 มาตรวัดน้าขนาด 2 นิ้ว

3,000 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท
6,000 บาท
7,000 บาท

4. ค่าอื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………..
รวมเป็นเงิน

ประมาณการ
....................….บาท
…………..………..บาท
……………..……..บาท
………..…………..บาท
………..…………..บาท

………………………..บาท
………………………..บาท
………………..……..บาท
……………………..บาท
……………………..บาท
……………………..บาท
……………………..บาท
……………………..บาท

………..…………..บาท
…………...………..บาท
……………………..บาท
.…………..………..บาท
……………………..บาท
………………………..บาท
………………………..บาท
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แผนที่สังเขป

(ลงชื่อ)………………………………………………ผู้ขอใช้น้า
(………………….…………………………..)
เบอร์โทร..................................................................

(ลงชื่อ)…………………………….……………..….ผู้สารวจ
(…………………………….………………….)
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หนังสือยินยอมชดใช้คา่ มิเตอร์ กรณีสูญหาย
ให้กับการประปาเทศบาลต้าบลบางกระทึก
วันที่……..เดือน……………………พ.ศ.………..

ผู้ใช้น้าเลขที่…………
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………....…………………….ผู้รับสัญญาได้ทาความเข้า
ในสัญญาการรับน้าใช้ในบ้าน และยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลง ข้อสัญญานี้ทุกอย่าง และในกรณีมีอุปกรณ์สูญหาย
เช่น มิเตอร์สูญหาย
ผูร้ ับสัญญาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่สูญหาย มาทา
การติดตั้งใหม่ด้วยตนเอง ส่วนการติดตั้ง เทศบาลตาบลบางกระทึก จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ข้าพเจ้ารู้รับสัญญาการใช้น้าในบ้าน ได้อ่านหนังสือสัญญาฉบับนี้เป็นที่เข้าใจและยินยอมดาเนินการ
ตามหนังสือสัญญานี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)……..............................…………………………….ผู้ขออนุญาตขอใช้น้า
(………………...............................………………..)
เบอร์โทร....................................................................
(ลงชือ่ )……………….............................………………….พยาน
(……………….............................………………..)
(ลงชื่อ)………………..............................………………….เจ้าหน้าที่ประปา
(…………………..............................……………..)
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ใบนัดตรวจสอบสถานที่ขอใช้น้าประปา
เทศบาลต้าบลบางกระทึก
คาร้องขอใช้น้าประปาของ....................................................................... เลขที่................/....................
รับวันที่....................เดือน.......................................พ.ศ. .......................นัดหมายเจ้าหน้าที่ ไปตรวจสอบสถานที่
รับวันที่....................เดือน...............................................พ.ศ. ....................... เวลา...............................น.
(ลงชื่อ)………….............…........………………….เจ้าหน้าที่รับคาขอ
(………...……..................…………………..)
(ลงชื่อ)………………...................………………….ผู้ยื่นคาขอ
(………...……................…………………..)
โทรศัพท์................................................................

-ส้าเนาใบนัดตรวจสอบสถานที่ขอใช้น้าประปา
เทศบาลต้าบลบางกระทึก
คาร้องขอใช้น้าประปาของ.............................................................................. เลขที่................/....................
รับวันที่....................เดือน..................................พ.ศ. .......................นัดหมายเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่
รับวันที่....................เดือน...............................................พ.ศ. ....................... เวลา...............................น.
(ลงชือ่ )………….....................……………………….เจ้าหน้าที่รับคาขอ
(………............................………………………..)
(ลงชือ่ )…………………......................……………….ผู้ยื่นคาขอ
(………............................………………………..)
โทรศัพท์................................................................
กองช่าง เทศบาลตาบลบางกระทึก
โทร. 02-4827213
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หนังสือสัญญาการรับน้าใช้ในบ้าน
เทศบาลต้าบลบางกระทึก
ที่บ้าน…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
เลขหมายบ้าน…………..หมู่ที่………….………ตาบล…………………………อาเภอ………………….จังหวัด……………..…….
เลขที่ใช้น้า…………………………….ผู้รับสัญญา……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หนังสือสัญญาการรับน้าใช้ในบ้าน
วันที่……………เดือน………………..พ.ศ……………
แจ้งความมายัง ผู้ควบคุมประปา เทศบาลตาบลบางกระทึก
ข้าพเจ้าขอให้จัดการต่อท่อ สาหรับส่งน้าเข้าไปในบ้านของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายอมรับจะปฏิบัติ
ตามสัญญา ดังข้อความแจ้งต่อไปนี้
(1) ข้าพเจ้ายอมให้สัญญาว่า จะไม่ซ่อมแซมหรือทาการเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งกับท่อที่ต่อเข้า
ไป หรือเครื่องกั้นน้าและมาตรวัดน้า ตามลาพังตนเองเป็นอันขาด และถ้าการประปา เทศบาลตาบลบางกระทึก
ต้องซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเหล่านี้ด้วยมีเหตุแล้ว ข้าพเจ้ายอมใช้เงินค่าซ่อมแซมแก้ไขนั้นให้แก่การประปา เทศบาล
ตาบลบางกระทึก
(2) ในระหว่างที่ใช้หนังสือสัญญานี้อยู่ ถ้ามีน้ารั่วเปลืองไป ณ เวลาหนึ่งเวลาใดน้าที่รั่วเปลืองไปนั้น
จะเป็นเพราะท่อภายนอกมาตรวัดน้าหรือเครื่องกั้นน้าหรือมาตรวัดน้าชารุดและมิได้ซ่อมก็ตาม ข้าพเจ้ายอมใช้เงินแก่
การประปา เทศบาลตาบลบางกระทึก เป็นเงิน………………..…….บาท เป็นค่าเสียหายทดแทนน้าที่รั่วเปลืองไปนั้น
แต่ถ้าปรากฏว่าน้าที่รั่วเปลืองไปนั้น เป็นด้วยเหตุความชารุดเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้าได้รายงานแจ้งเหตุ
เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ การประปา เทศบาลตาบลบางกระทึก ก่อนเวลาที่เจ้าหน้าที่ของการประปา เทศบาล
ตาบลบางกระทึก ได้ตรวจพบนั้นแล้วเงิน จานวน…………………….บาท นี้ ก็ไม่ต้องใช้ให้แก่การประปา เทศบาล
ตาบลบางกระทึก
(3) แม้ว่าเวลาหนึ่งเวลาใด ในระหว่างเวลาที่ใช้หนังสือสัญญานี้อยู่ ถ้าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดของ
การประปา เทศบาลตาบลบางกระทึก ปรากฏว่า มาตรวัดน้าที่ได้ติดตั้งไว้สาหรับการใช้น้าในบ้านนั้น มีผู้หนึ่งผู้ใด
เปิดโดยมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี หรือมีผู้ถูกต้องทาให้เสียไปก็ดีหรือตราที่ประจาผนึกไว้นั้น มีผู้ทาลายเสียก็ดี
ถ้ามีเหตุเป็นขึ้นเช่นกล่าวนี้
ข้าพเจ้าจะยอมใช้เงินให้แก่
การประปา
เทศบาลตาบลบางกระทึก
วัน
ละ………………..……….บาท นับแต่วันหลังสุดซึ่งเจ้าหน้าที่ การประปา เทศบาลตาบลบางกระทึก ได้ตรวจ และอ่าน
จานวนเลขในมาตรวัดน้านั้น
(4) แม้ในเวลาหนึ่งเวลาใด ข้าพเจ้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือ
สัญญานี้ แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด การประปา เทศบาลตาบลบางกระทึก มีอานาจที่จะเลิกส่งน้าใช้ในบ้านที่กล่าวนี้
และยกเลิกหนังสือสัญญาฉบับนี้เสียได้ แต่จานวนเงินต่าง ๆ ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องใช้ให้แก่ การประปา เทศบาลตาบล
บางกระทึก ตามที่ค้างอยู่ในเวลานั้นมากน้อยเท่าใด การประปา เทศบาลตาบลบางกระทึก มีสิทธิที่จะต้องเรียก
เอาจากข้าพเจ้าได้
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(5) ข้าพเจ้ายอมให้เจ้าหน้าที่ของการประปา เทศบาลตาบลบางกระทึก ซึ่งมีหน้าที่เข้าในบ้านที่
กล่าวนี้ได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตาม เพื่อตรวจมาตรวัดน้า หรือท่อที่ติดต่อต่าง ๆ เมื่อ
จาเป็นจะต้องตรวจ
(6) ข้าพเจ้ายอมใช้เงินค่าน้า ตามตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดน้า ซึ่งการประปา เทศบาลตาบลบาง
กระทึก จะได้ติดตั้งไว้สาหรับวัดจานวนน้า ซึ่งใช้ในบ้านที่กล่าวนี้เสียและยอมเสียค่าเช่ามาตรวัดน้า ตามอัตราซึ่ง
กาหนดไว้ในข้อบังคับหรือตามอัตราอื่น ๆ ซึ่งจะได้แก้ไขกาหนดต่อไป
(7) ข้าพเจ้ายินยอมจะชาระเงิน เพื่อเป็นค่าบารุง…………………………………………..
ในจานวนเงิน………………………….บาท ในกรณีที่ข้าพเจ้าใช้น้าต่ากว่า 1 ลูกบาศก์เมตร หรือไม่ได้ใช้น้าในเดือนนั้น
ๆ
(8) ข้าพเจ้ายอมเสียเงินค่าธรรมเนียมครั้งละ……………………..บาท ทุกครั้งไปในเมื่อข้าพเจ้าจะได้
ขอให้ต่อท่อส่งน้า
(9) ข้าพเจ้าจะบอกเลิกหนังสือสัญญาฉบับนี้ได้ในเมื่อได้แจ้งล่วงหน้า 7 วัน เป็นลายลักษณ์อักษรแก่
การประปา เทศบาลตาบลบางกระทึกแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับผิดชอบสาหรับความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง บังเกิด
ขึ้นภายหลังแจ้งนั้น หรือไม่ต้องรับผิดชอบในการที่จะต้องเสียเงิน ค่าน้าที่ได้ไปไหลผ่านมาตรวัดน้า เว้นไว้แต่จะ
ปรากฏว่าข้าพเจ้าจงใจใช้น้านั้น
ข้าพเจ้ายอมรับรองว่าข้าพเจ้า ได้รับข้อบังคับต่าง ๆ ว่าด้วยการต่อท่อส่งน้าใช้ในบ้านและการ
ติดต่อเครื่องจาหน่ายน้าจาก การประปา เทศบาลตาบลบางกระทึก และข้าพเจ้ารับสัญญาโดยหนังสือฉบับนี้ จะ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนั้นทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………..…………………………..ผู้ขออนุญาตใช้น้า
(………………………………………………………..)
บ้านหมายเลข………………………..……….…หมู่ที่……..……………….….
ตาบล…………….…..…………………อาเภอ…………………………………..
จังหวัด………………………………………………………………………………
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ใบรับรองการต่อท่อน้าประปาเทศบาลต้าบลบางกระทึก
วันที่…………เดือน…………..…….พ.ศ…………..
ผู้ใช้น้าเลขที…่ ……………..

ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ ขอรับรองว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลบางกระทึก ได้ต่อท่อน้าประปาจาก
ท่อเมนใหญ่มาบรรจบกับท่อในบ้านข้าพเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว และใช้การได้เป็นอย่างดีทุกประการ

ลงชื่อ)……………………………………………………ผู้ขออนุญาตขอใช้น้า
(…………………………………….…………….…..)

