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สัญญาเลขที่ ๓๖/๒๕๖๔

สัญญาฉบับบี้ทำขึ้นณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๔๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย 

นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ ซ่ึงต่อไป 
ใบสัญญาบี้เรียกว่า ''ผู้ซ้ือ,, ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท ธรรมศักดิ' จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน 

หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกระบี่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๘๙ หมู่ ๒ ตำบล 

คลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยนายสงกรานต์ พวกอินแสง ผู้รับมอบอำนาจจาก นายดำรงศักดิ้ 

เซ่ืองยาง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองชอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี £๑๐๐๙๑๒๒๐๒๔๔๑๔๐ ลงวับท่ี ๒ สิงหาคม ๒๔๖๔ และหนังสือ 
มอบอำนาจลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๔๖๔ แนบท้ายสัญญาบี้ ซ่ึงต่อไปในสัญญาบ้ีเรียกว่า "ผู้ชาย" อีกฝ่ายหน่ึง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปบ้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซ้ือและผู้ชายตกลงขาย โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด 

เดียวกัน แบบเสาก่ิงเด่ียว รหัสบัญขีนว ัตกรรมไทย ะ 0๗0๑๐๐๑๔ พร้อมติดตั้งบนถนนสายทาง ลพ ถ.๑๐๐๑๒ 
สาย ลพ ๒๐๔๗ บ้านวังไร - บ้านหนองซิว อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนๆ) จำนวน ๑๒ (สิบสอง) 
ชุด เป็นราคาท้ังส้ิน ๘๓๙,๖๔๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเค้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
จำนวน ๔๔,๙๒๙.๗๒ บาท (ท้าหมื่นสี่พันเค้าร้อยยี่สิบเค้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ 
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ชายรับรองว่าส่ิงของที่ขายให้ตามสัญญาบี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่ 

เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ 

แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

(ลงซ่ือ).

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปบี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาบี้ 
๓.๑ ผนวก ๑ ลำเนารายการคุณลักษณะเฉพาะ 

๓.๒ ผนวก ๒ ลำเนาแค๊ตตาล็อก 
๓.๓ ผนวก ๓ ลำเนาแบบรูปแผนผังแสดงตำแหน่งการติดตั้ง 
๓.๔ ผนวก ๔ ลำเนาใบเสนอราคา 
๓.๔ ผนวก ๔ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
๓.๖ ผนวก ๖ ลำเนาหนังสือมอบอำนาจ 
๓.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือคํ้าประกันสัญญา

จำนวน ๖ หน้า 
จำนวน ๓ หน้า 

จำนวน ๓ หน้า 
จำนวน ๓ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า

ผู้ซ้ือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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- ~ (ลงรฟ..............บริษัท ธรรมพักด จาพัด
---— ■ (นาย รานต์ พวกอินแสง)



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใน 
สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ 
คำวินิจฉัยของผู้ซ้ือให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมจากผู้ซ้ือ 

ท้ังส้ิน

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบส่ิงของท่ีซ้ือขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ณ บนถนนสายทาง ลพ ถ.๑0๐๑๒ 
สาย ลพ ๒๐๔๗ บ้านวังไอ - บ้านหนองซิว อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) ภายในวันท่ี ๒๘ 
ตุลาคม ๒๔๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมท้ังหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูก 

โดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลาย 

คร้ังผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำพูน ในวันและเวลาทำการของผู้ซ้ือ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซ้ือ

ข้อ ๔. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อไต้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซ้ือจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไวัซ่ีงสิทธิท่ี 

จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้และนำส่ิงของมาส่ง 
มอบให้!หมี หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ 
ดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าส่ิงของตามข้อ ร) ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ซ้ือได้รับมอบส่ิงของตามข้อ ๔ ไว้

โดยครบถ้วนแล้ว
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซ้ือจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย 

ซ่ือ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาขน) สำนักงานใหญ่สิลม (0๑๐๑) ซ่ือบัญชี บริษัท ธรรมศักดึ๋ จำกัด เลขท่ี 

บัญชี ๑๐๑๓๔๗๔๔๓๖ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน 
รวมท้ังค่าใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของส่ิงของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ 

(หน่ึง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของท้ังหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลา 
ดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้อง 
จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีใข้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจาก 

ผู้ซ้ือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ี 
จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม,อาจรอคอย 
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้•พ้ซ้ืm สิทธิเข้าจัดการแท้ไ-ขพตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง

ร ' - * - '  ร-' Q J /ะะX  - -
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาทีกำหนดไว้ตามวรรคหนีงได้ 
น้ันเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อ

(ลงซ่ือ)................. โโ........................... ผู้ซ้ือ

าระ

T h& rvs. m & s '& k
บริษัท ธรเมถักดจำกัด

าใข้จ่ายท้ัง,หมด 

ล้ำ?'’>/ .ผขาย
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายสงกรานต์ พวกอินแสง)



การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่บทำการนั้นแทนผู้,บาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพับจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามท่ีผู้ซ้ือเรืยกร้องผู้ซ้ือมีสิทธิบังคับจาก 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสีอคํ้าประกัน ธนาคารกรุงเทพ 
สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม เลขท่ี 0๒๐0๑๒๑๑๐0๑๖๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน 
๔๑,๙๘๒.0๐ บาท (สีหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคานั้งหมดตาม 
สัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการใบประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกับตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่ 
กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ 
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายล่งมอบส่ิงของล่าช้า 
เป็นเหตุให้ระยะเวลาล่งมอบหรือวับครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่า 
จะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบ 
ให้แก,ผู้ซ้ือภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ซ้ือจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบ้ียเม่ือผู้ขาย 
พันจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดล่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว 

หากผู้ขายไม่ล่งมอบสิ่งของท่ีตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย 

ในกรณีท่ีผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ 
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซ้ือจัดซ้ือส่ิงของจาก 
บุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันบอก 
เลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
ในกรณีท่ีผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น 

รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม 
สัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียง
i ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำใ ■ นม่สามุารถใช้การ!ดัไดฮฉม่บูร) 11 
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ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซ้ือเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง 
ให้ซดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยัง 

ผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปีนเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสิยหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซ้ือ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซ้ือโดย 
สิ้นเซิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที’บังคับจากเงินค่าส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีต้องชำระ 

หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม 

จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
จากผู้ซ้ือ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาท่ีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซ้ือจะคืนให้แก่ผู้ขายท้ังหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือ 

เกิดจากพฤติการณีอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบส่ิงของตาม 
เงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน๋ีได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้โดย 
จะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใบ ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจาก 
วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องใน 
การที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก 

ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 

ผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นส่ิงของท่ีผู้ขายจะต้องส่ังหรือ 

นำเข้ามาจากต่างประเทศ และส่ิงของน้ันต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ 
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้ส่ิงของดังกล่าว 
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
จากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใซ่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
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ในการส่งมอบส่ิงของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย 
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซ่ึงแสดงว่าไต้บรรทุกมาโดยเรือไทย 
หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก,ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ไต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย 
หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซ่ึงแสดงว่าไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก 
ของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม 

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณีซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม 
ให้แก,ผู้ซ้ือ แต่จะขอส่งมอบส่ิงของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าส่ิงของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับส่ิงของดังกล่าวไว้ 
ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมือผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาน้ีทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 

ตลอดแล้ว จีงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 
หนึ่งฉบับ
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