
 
แบบค ำขออนุญำต 

 
 

เลขที่........................       องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 
        วันที่..........เดือน........................พ.ศ.............. 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 
เรื่อง   ขออนุญาต 
 ข้าพเจ้า............................................................อายุ................ปี         เจ้าของบ้าน        ผู้รับมอบอ านาจ 
เลขที่บัตรประชาชน..............................................วันหมดอายุ.........................อยู่บ้านเลขท่ี............. .........หมู่ที่........... 
บ้าน................................ต าบลตระกาจ  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33110  โทรศัพท์............................ 
 มีความประสงค์จะด าเนินการตาม  ข้อ 1.       ขอติดตั้งมาตรวัดน้ า Ø.................นิ้ว 
     ข้อ  2.      ขอวางท่อ 
     ข้อ  3.      ขอใช้น้ าประปา 
     ข้อ  4.      อ่ืนๆ................................ 
ส าหรับบ้านเลขที่......................หมู่ที่......................ต าบลตระกาจ  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33110  
โดยมีการต่อท่อภายในขนาด Ø....................นิว้  จ านวน........................ก๊อก 
 ข้าพเจ้ายินดีจะให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ในการส ารวจ
และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ  เกี่ยวกับการขอรับใช้น้ าประปา
ทุกประการ  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว  ข้าพเจ้ายินดีช าระติดตั้ง ค่าบ ารุงรักษามาตรและค่า
น้ าประปาตามท่ีประปาก าหนด และขอรับรองปฏิบัติตามระเบียบการใช้น้ าประปาทุกประการ 
 
    (ลงชื่อ).................................................ผู้ขอใช้น้ าประปา 
     (............................................) 
เอกสำรประกำรยื่นค ำขอ 

1.     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    2.     ส าเนาทะเบียนบ้าน      3.      หลักฐานอื่นๆ 
 

ความเห็นของ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้รับเป็นผู้ใช้น้ าและใช้น้ าจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตระกาจแห่งนี้ได้ โดยผู้ยื่นค าขอใช้น้ า ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจก าหนด
ไว้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
 
 

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้อนุมัติ 
(นายแสวง   อินทะพันธ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 



 
สัญญาเลขท่ี.............../............... 
ผู้ใช้น้ าเลขท่ี................................ 

 
สัญญำกำรใช้น  ำประปำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตระกำจ 
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ   เลขที่  95 หมู่ที่  12 ต าบลตระกาจ           
อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่........เดือน............................พ.ศ...............ระหว่าง  การประปา
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ  โดย นายแสวง  อินทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ซึ่งต่อไปนี้
ในสัญญานี้เรียกว่า การประปาองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ฝ่ายหนึ่ง กับ...........................................................
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..............................................อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่............ต าบล. ......................
อ าเภอ..........................จังหวัด.............. ..............ซึ่งต่อไปในสัญญานี้  เรียกว่า “ผู้ใช้น้ า” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงท า
สัญญาการใช้น้ าประปา โดยมีข้อความดังนี้ 

ข้อ  1 “ผู้ใช้น้ า” สัญญาว่าจะช าระค่าน้ าประปา ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 6 
บาท (หกบาทถ้วน) หรือตามประเภทของระบบประปา 

ข้อ  2 “ผู้ใช้น้ า” ยอมรับว่าสัญญาบังคับใช้ตลอดไป จนกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจหรือผู้ใช้น้ า
จะบอกเลิกสัญญา หรือได้โอนสิทธิการใช้น้ าให้แก่องค์กรอ่ืน โดยความเห็นของการประปา  ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญา 
ผู้ใช้น้ าจะต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ข้อ 3 “ผู้ใช้น้ า” ยอมรับเงื่อนไขการใช้น้ าประปาท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และยินยอมปฏิบัติ
ตามทุกประการ 

ข้อ 4 “ผู้ใช้น้ า” ยอมรับว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ และประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตระกาจ อันเกี่ยวกับการใช้น้ าประปา ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข  หรือท่ีจะจัดให้มีข้ึนใหม่ทุกประการ 

ข้อ 5 “ผู้ใช้น้ า” ยอมรับว่า องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ อาจส่งน้ าให้ใช้ได้ไม่ทุกเวลา และทรงไว้ซึ่ง
สิทธิที่จะงดจ่ายน้ าในเวลาหนึ่งเวลาใดเป็นการชั่วคราว เพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมกิจการประปา หรือเกิด
อุปสรรคที่ไม่อาจส่งน้ าประปาไปถึงผู้ใช้น้ าเวลาใดหรือเกิดการเสียหายใดๆ อันเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ตระกาจ ผู้ใช้น้ าจะเรียกร้องการชดใช้ความเสียหายจากองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจไม่ได้ 

ข้อ 6 อัตราค่าน้ าประปา ตามข้อ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเพ่ิมหรือลดอัตรา
ได้ทุกเมื่อแต่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้น้ าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อน 1 เดือน ถ้าผู้ใช้น้ าไม่สมัครใจจะใช้น้ า
ต่อไป ก็ขอให้เลิกสัญญาภายใน 1 เดือน และผู้ใช้น้ าจะยกเหตุใดๆขึ้นโต้แย้งคัดค้านภายหลังไม่ได้เด็ดขาด 

ข้อ 7 “ผู้ใช้น้ า” ยอมรับว่าถ้าละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ตระกาจ งดจ่ายน้ าบอกเลิกสัญญาและหรือเรียกค่าเสียหายแล้วแต่กรณี 

กรณีที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ บอกเลิกสัญญา ค่าน้ าประปาก็ดี หรือหนี้อ่ืนใดก็ดีที่ค้าง
ช าระ ผู้ใช้น้ ายินยอมช าระให้ องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ทั้งสิ้นโดยทันที ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตระ
กาจ แจ้งให้ผู้ใช้น้ าทราบ 
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 สัญญาใช้น้ าประปาฉบับนี้ได้ท าขึ้นเป็น 2 ฉบับ ซึ่งมีข้อความตรงกัน และคู่สัญญาได้ทราบข้อความ
โดยละเอียด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 
 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้ใช้น้ าประปา 
                                    (.......................................................) 
                            
 

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

     ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 
 
 
(ลงชื่อ).........................................................พยาน 
        (.......................................................) 
 
 
(ลงชื่อ).........................................................ผู้เขียน/พยาน 

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


