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การประปาองค์ การบริหารงานส่ วนตําบลตะครําเอน
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เป็ นเงิน.................บาท
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จํานวน..................ราย
เป็ นเงิน.................บาท
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เป็ นเงิน.................บาท
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ํ
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1.8 ค่าคําขอ
เป็ นเงิน................บาท
2. ค่าใช้จ่ายทีชําระให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลตะครําเอนรวม...................................รายการ
เป็ นเงิน.........................บาท ดังนี
2.1 ค่าจัดซ่อมถนน..............................พืนที......................ม. เป็ นเงิน..............บาท
2.2 ค่าซ่อมบาทวิถี,ทางเท้าพืนที........................................ม. เป็ นเงิน..............บาท
3. อุปกรณ์การประปาผูข้ อรับใช้นาจั
ํ ดหาใช้รวม..................................................รายการ ดังนี
3.1
3.7
3.2
3.8
3.3
3.9
3.4
3.10
3.5
3.11
3.6
3.12

สั ญญาการใช้ นําประปา
สัญญาฉบับนีทําขึนเมือวันที
เดือน
. พ.ศ.
ณ การประปา
องค์การบริ การส่ วนตําบลตะครําเอน ระหว่าง
ตัวแทนการ
ประปาองค์การบริ หารส่ วนตําบลตะครําเอน ฝ่ ายหนึง กับ ........................................................................
.อยูบ่ า้ นเลขที
หมู่
ถนน
.ตําบล ตะครําเอน อําเภอ ท่ามะกา
จังหวัด กาญจนบุรี ซึงในสัญญานีเรี ยกว่า “ผูใ้ ช้นา”
ํ อีกฝ่ ายหนึง โดยมีขอ้ ตกลงกันดังต่อไปนี
ข้อ 1. “ผูใ้ ช้นา”
ํ ยอมรับว่าข้อบัญญัติตาํ บลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตะครําเอน (เรื อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าบริ การ และเงือนไขการใช้นาประปา)
ํ
พ.ศ. 2547 ซึงแบบท้ายสัญญาเป็ น
สาระสําคัญส่ วนหนึงของสัญญานี และ “ผูใ้ ช้นา”
ํ ยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบัญญัติทา้ ยสัญญานีทุกประการ
ข้อ 2. “ผูใ้ ช้นา”
ํ ยอมรับว่า สัญญานีมีผลบังคับใช้ได้ตลอดไปจนกว่าการประปา องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลตะครําเอนจะบอกเลิกสัญญา หรื อ “ผูใ้ ช้นา”
ํ ขอบอกเลิกสัญญา หรื อได้โอนสิ ทธิการใช้นาให้
ํ ผอู ้ ืน
โดยความยินยอมของการประปาองค์การบริ หารส่ วนตําบลตะครําเอน จึงจะถือว่าสัญญานีเป็ นอันระงับสิ นไป
ข้อ 3. “ผูใ้ ช้นา”
ํ สัญญาว่า จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของการประปาองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลตะครําเอน อันเกียวกับเรื องนําประปาทีใช้อยูห่ รื อทีจะเปลียนแปลงแก้ไขหรื อทีตราขึนใหม่
ทุกประการ
สัญญานีทําขึนเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความเป็ นอย่างเดียวกัน ทังสองฝ่ ายได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียด
แล้ว จึงลงลายมือชือเอาไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชือ
(

. ผูใ้ ช้นาํ
)

ลงชือ

. ตัวแทนการประปา
) อบต.ตะครําเอน

(
ลงชือ
(

. พยาน
)

ลงชือ
(

. พยาน
)
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