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สัญญาซื้อซาย

สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๔๖๕

สัญญาฉบับ,บ้ีทำ'ข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุบ ๑๖๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน เมือวันท่ี ๖0 ธันวาคม ๒๕๖๔ รง:หว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิขัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำลังองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๖๘ มกราคม ๖๕๖๔ ซ้ืงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ซ้ือ,1 ฝ่ายหนง 
กับ ร้าน อู่ทองเครืองเรือนเชียงใหม่ โดย บายธนโชติ อู่ทองทรัพย์ มืลำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ๖๙๕-๒๙๘ ถนนช้างม่อย 
ตำบลช่างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ถ็อบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๕๖๙๘00๓๖๔®๐๒ ดังปรากฎ 
คามลำเนาบัตรประชาชนแบบท้ายสัญญานี้ ซ้ืงฅ่อไปในสัญญาน้ีเรียก!ว่า ''ผู้ชาย’, อีกฝ่ายหน้ีง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืช้อความดังต่อไป่น้ี

ข้อ ©. ข้อดกลง'ซื้อ,ขาย
ผู้ซื้อตกลงชื้อและผู้ฃาย่ตกลงขาย โต้ะวางคอมทิวเตอริ จำนวน ๑® ตัว โดยวิธเอพาะเจาะจง จำนวน 

๑ร.: (สิบเอ็ด) ตัว เป็นราคาทั้งลิ้น ๑๓.๗๕๐.๐อ บาท (หน้ีงหส์นสามพ้นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทล้วน) ซ้ืงได้รวมภาบิมูลค่า เทิม 
จำนวน ๘๙๘ ๕รท บาท (แปลร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสามลตางค์) ตลอดจนภาบิอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ชายรับรองว่าสิ่งชองที่ชายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ชองใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นชอง 

เก่าเก็บ และมิคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตรกวาที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ร.'
ใบกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งชองซ็่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ชายรับรองว่า เมํ่อตรวจทดสอบแล้วต้อง 

มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ รท. เอกสารอันเป็นส่วนหนี้งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือ เป็นส่วนหนี,งชอง สัญญานี้ 
๓. ๑ ผนวก ๑ ลำเนารายการคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จำนวน ๖ หน้า
๓.๖ ผนวก ๖ ลำเนาใบเลนอราคา จำนวน ๑ หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ลำเนาใบทะเบิยบพาณิชย์ จำนวน ๑ หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ ลำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ หน้า
๓. ๕ ผนวก ๕ ลำเนาบัตรประซาชน จำนวน ๑ หน้า
๓.๖ ผนวก ๖ ลำเนาแคตดาล้อค จำนวน ๑ หน้า
๓.๙ ผนวก ๗ ลำเนาใบเสร็จรับเงินคํ้าประกันสัญญา จำนวน ๑ หน้า /  บุ
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใบสัญญาน้ี'r' 1 \

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายธนโชติ อู่ทองทรัพย์ )
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ข้อ ๔. การล่■ รมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสั่งของที่ซื้อขายคามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ กองคลัง องค์การบรืหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ภายใบวับท่ี ร,๙ มกราคม ๖๔b ๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหบดไว้ใบข้อ ๑ แห่งสัญญาบิ้ พร้อมท้ังห้บห่อหรือเครืองรัด 
พันผูกโดยเรียบร้อย

การล่งมอบสั่งของตามสัญญาบี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพิยงครั้งเคียว หรีอส่งมอบหลายคร้ังผู้ขาย 
จะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแด่ละคร้ังโดยทำเป็นหนังสือนำไปยีนต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารล่วบจังหวัดลำพูน ใบวับและ 
เวลาทำการของผู้ซื้อ ก,อบวับส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วับทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๔. การตรวจรับ
เมิอผู้ซื้อไต้ตรวจรับส่ังของที่ส่งมอบและเห็บว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซ้ือจะออก หลัก 

ฐานการรับมอบเป็นหนังสอไว้ให้ เพอผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสงของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสงของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่็งสืทธิท่ีจะไม,รับ 

ส่ังของน้ัน ในกรณีเช่นว่าบี้ ผู้ขายต้องรีบนำสงของน้ันกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทำไต้และนำส๋ังของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือ 
ต้องทำการแถ้1ขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใข้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้าง 
เป็นเหตุขอขยายเวลาล่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้

ถ้วนแล้ว

ข้อ ๖. การขำระเงิน
ผู้ซ้ือตกลงขำระเงิน ค่าลงของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมอผู้ซ้ือไต้รับมอบส่ังของตามข้อ ๔ไว้๒ยครบ

ข้อ ๗. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสั่งของตามสัญญาบี้ เป็นเวลา ® (หบ้ีง) ป็ 

นับถัดจากวันที่ผู้ซ้ือไต้รับมอบส่ังของทั้งหมดไว้[ดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนคเวลาดังกล่าว หากส่ังของ 
ตามสัญญาบี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเบี้องมาจากการใข้งานดามปกต ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ใน 
สภาพท่ีใข้การไต้ดีดังเดิม ภายใน ๑๔ (สืบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งจากผู้ซ้ือโดยไม่ดีดค่าใขัจ่ายใดๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขาย 
ไม่จัดการซ่อมแซมหรือแกไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสืทธิท่ีจะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้ยีนให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย 
โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจ่าเป็นต้องรีบแกไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอลอยให้ผู้ขาย 
แก้เขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ดามวรรคหบ้ีงไต้ ผู้ซ้ือมิสิทธิเช้าจัดการแกไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อืน 
นถ้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องโดยผู้ขายต้องรับผิดซอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเองหรือให้ผู้อึ๋นทำการนั้นแทบผู้ขายไม่ทำให้ผู้ขายหรุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรืยกร้องผู้ซื้อมิสิทธิบังคับจากหลักประกันการ
ปฎิบ้ตตามสัญญาไต้

, , 1 ร 5่? ^(ลงซอ)..................... .ไ ................
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ซ้ือ
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ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานึ๋ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินลด เป็นจำนวนเงิน ๖๘๘ นาท (หกร้อยแปดสิบ 

แปดนาทถ้วน) ชื้งเท่ากับร้อยละ ๕(หา้) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ชื้อเพีอเป็นหลัก่ประกันการปฏิบัติคาม 
สัญญานิ้

กรณีผู้ขายใข้หนังสิอคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติดามสัญญา หนังสิอค้ําประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือ'โดย1บริษัทเงิน,ทุน,หรือ’บรืพัทเงิน1ทุนหลัก'ทรัพย์'ท่ี[ด้รัขอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพอการพาณีขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาคของธนาคารแห่งประเท?ไทย ตามราย 
ชื้อบรืพัเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทคไทยแจ้งเวิยนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสิอคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธิการที่กรมบัญชิกลางกำหนดก็ได้ และจะต้อง 
มีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันดามสัญญาบิ้

หลักประกับที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหน่ึง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขาย 
ตลอดอายุสัญญานึ่ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเล็อมค่าลง หรือฆอายุไม่ครอบคลุมสิงความรับผิด 
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมสิงกรณีผู้ขายล่งมอบลี่งของล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาล่งมอบหรือ 
วันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดชื้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลัก 
ประกับใหม่หรือหลักประกันเที่มเติมให้มิจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก,ผู้ชื้อภายใบ ๑๕ (สิบห้า) วับ นับกัดจาก 
วันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสิอจากผู้ช้ือ

หลักประกับที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อบิ้ ผู้ชื้อจะคินให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มิดอกเบี้ยเมิอผู้ขายพ้นจาก 
ข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงดามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเนึ่อครบกำหนดล่งมอบลี่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ 

ขายไม่ล่งมอบลิงของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ชื้อหรือล่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ช้ือมิสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือ 
แด่บางส่วนได้ การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาบั้นไมกระทบสิทธิของผู้ชื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีท่ีผู้ช้ือ'ไข้สิ1ทธิ,บอกเลิกสัญญา ผู้ชื้อมิสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกับ ดาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ 
๘ เป็นจำบวบเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแด,ผู้ชื้อจะเห็นลมควร และถ้าผู้ชื้อจัดชื้อสิงของจากบุคคลอินเต็มจำนวน 
หรือเอพาะจำนวนที่ขาดล่ง แล้วแด่กรณี ภายในกำหนด รท (ลาม) เดอน นับกัดจากวับบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องขดใข้ราคา 
ที่เพิ่มฃี้นจากราคาท่ีกำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข ้อ® o. ค่าปรับ
ในกรณีท่ีผู้ช้ือมิได้โเข ส้ิทธิบอกเลิกสัญญาดามข้อ ๘ ผู้ขายจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้ชื้อเป็นรายวับใน 

อัตราร้อยละ 0.๖๐ (ศูนย์จดลองศูนย์) ของราคาสิงของท่ียังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนสิงวันที่ผู้ 
ขายได้น่าลั๋งฃองนาส่งมอบให้แก่ผูช้ื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิงของที่ดกลงชื้อขายประกอบกันเป็นขุด แด่!ผู้ขายล่งมอบเพียงบางส่วน
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้เม่ลามารกใข้การได้โดยลมบูรณ์ให้สิอว่า ยังไมใต้ล่งมอบล่ีงของบ้ันเลย และให้
คิดค่าปรับจากราคาลิ,งของเต็มท้ังขุด

(ลงช้ือ).
(บายวิขัย บุญอุดมพร)

ผู้ช้ือ



ในระหว่างท่ีผู้ซื้อยังมิได้ใช้ลิทธิบอกเลิกสัญญาบ้ัน หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติดามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ซ้ือจะใซ้ลิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรอบังคับจากหลักประกันฅาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ขดใช้ราคาท่ี 
เท่ีมข้ึนคามท่ีกำหนดไว้โนข้อ ๙ วรรคลองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมึ๋อครบกำหนดส่ง 
มอบแล้ว ผู้ซ้ือมิลิ;ทธิท่ีจะบรับผู้ขายจนถ็งวันบอกเลิกสัญญาได้อกด้วย

ข้อ ๑®. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรท!ท่ีผู้ขายไม,ปฎิบัคิตามสัญญาข้อใดข้อหนงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เก็ดค่าปรับ ค่า 

เสียหาย หรอค่า'ใช้'จ่ายแก่ผู้'ซ้ือ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรอค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซ้ือโดยส้ินเชิงภายในกำหนด 
๑๕ (ลิบห้า) วัน นับถัดจากวับท่ีไค้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว 
ให้ผู้ซื้อมิลิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสั่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 
ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าลิงของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายรบยอมชำระส่วนที่เหสีอที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายบั้น ภายในกำหนด ร,๕ (ลิบห้า) วัน นับถัดจากวันที,ได้รับแจ้งเป็นหนังสีอจากผู้ซ้ือ

หากมิเงินค่าสั่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค,'ใช้จ่ายแล้วยัง 
เหสีออยู่อิกเท่าใด ผู้ซ้ือจะ.คับให้แก่ผู้ขายท้ังหมด

ข้อ ๑๒. การงดหร็อลดค่าปรับ หริอชยายเวลาล่งมอบ
ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อับหนงอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ขงออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัลดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสั่งของตามเงอนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมิสิทธิของดหรือลดค่าปรันหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ 
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซ้ือทราบภายใบ ©๕ (ลิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุบ้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนด 
ในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปดามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ 
ของคหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มิเงอนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือลวาม 
บกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือซ็งมิหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซ้ือทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่เต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพี,นิจของผู้ซ้ือท่ีจะ
พิจารณาตามที,เห็บสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย
ถ้าส้ิงขธงที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือดามสัญญานี้ เป็นสิ้งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจาก 

ต่างประเทศ และสั่งของบั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเติบเรือที่มิเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตา! 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สั่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มิสิทธิ/
เข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของบั้นลงเรืธฺอื่นที่

/  //

(ลงซ่ือ)................. i โ โ .................... ผู้ซ้ือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

กุ;- I I: 1รุ I
(ลงซื่อ)................. พ ใ . . . . ' ณ ์ณ ์ผ ูข เ ย ึ่'

(นายธนโชติ อู่ทองทรัพยั ) . " '" " •



มีใข่เรือไทยหรือเป็นของท้ัรัฐมนตริวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออบได้ ท้ังบี้ ไม่ว่าการส่ังหริอน่า 
เข้าลํ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการล่งมอบสั่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ชื้อ ถ้าลงของนั้นเป็นลงของตามวรรคหนึ๋ง ผู้ขายจะต้อง 
ล่งมอบใบคราล่ง (Bill of Lading) หริอลำเนาใบตราล่งลำหรับของนั้น ชงแลดงวาได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที,มีสิทธิ 
เข่นเดียวกับเริอไทยให้แก1ผู้ซ้ิอพร้อมกับการส่งมอบลิ'งของด้วย

ในกรณิทิ่ลงของตังกล่าวไมได้บรรทุกจากค่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเริอไทยหริอเริอที,มี 
ลิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องล่งมอบหลักฐานขึงแลดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออ๋ึบได้หรือ 
หลักฐานซงแสดงวาได้ชำระค่าธรรมเนียมพเศษเนีองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา 
รพาฌิขบนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนีงแก่ผู้ชื้อด้วย

ในกรณิที่ผู้ขายไม่ล่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนีงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคลามให้แก่ผู้ชื้อ 
แค่จะขอส่งมอนส่ังของตังกลาวให้ผู้ช้ือก่อนโดยยังไม,รับขำระเงินค่าสั่งของ ผู้ช้ือมีสิทธิรับส่ิงของตังกล่าวไว้ก่อนและขำระเงิน 
ค่าสั่งของเมี'อผู้ขายได้ปฎ้บัต้ถูกต้องครบถ้วนดังกลาวแล้วได้

สัญญานี้ท่าขึ้นเป็นสองรนับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอด 
แล้ว จงได้ลงลายมีอขอพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยดถอไว้ฝ่ายละหนีงQนับ

เลขทีไคเรงการ ๖๔๑(ร)๗๔๓๙b o o  
เลขคุมสัญญา ๖๔๑b o ๑๐0๔0๔๔

(ลงขอ)......................^ . .ะ : ..^ .."................... ผู้ช้ือ
(นา๙วีขัย บุญอุดมพร)

(ลงขอ).................๔C .......................................ผู้ขาย
(นายธนโขดี ลู่ทองทรัพย์)

I, JjI
(ลงขอ)....................[.■ ..'โ!........!....................... พยาน

(นางลาวเอยมดีริ สุริยะ)

(ลงช้ือ)........................ ........................................พยาน
(นางลาวกมลธนัลรั ศริสุ,วรรโน)


