
สญัญาเลขที ่ ๑๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับน้ีทำข้ืน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขท่ี ๑๒๕ หมู,ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันที' ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย 
บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฎบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซ่ึงต่อไปใน 
สัญญาน้ีเรียกว่า ' ' ผ ู้ซ้ือ" ฝ่ายหน่ึง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คอม'โปรเอ็ดยูเด'ช่ัน สำนักงาน เลขท ี่ ๔๗/๗๓-๗๔ ถนน 
โชตนา ตำบลชา้งเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ๐๙๙๒๐๐๑๗๕๐๕๙๗ 
โดยนายธวัช ไชยวงศ์ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี ๓๕๐๑๒๐๐๙๙๖๓๙๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันท่ี ๔ 
มกราคม ๒๕๖๕ ตังปรากฏตามลำเนาบัตรประชาชนแนบท้ายสัญญาน้ี ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่าย 
หน่ึง

ข้อ ๑. ขอ้ตกลงซอขาย
ผู้ซ้ือตกลงซ้ือและผู้ขายตกลงขาย ชดุอปุกรณส์ำหรับหอ้งเรียนคณุภาพแหง่การเรียนรูด้ว้ย 

อ่ือเทคโนโลยีสารสบเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านป่าป๋วย สถานสืกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพนู จำนวน ๑ (หน่ึง) ชุด เป็นราคาท้ังสิน ๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงได้รวมภาษี 
มลูค่าเพิม่ จำนวน ๑,๙๕๖.๐๗ บาท (หน่ึงพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและค่าใช้จ่าย 
ท้ังปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคณุภาพ
ผู้ขายรับรองว่าส่ิงของท่ีขายให้ตามสัญญาน้ีเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น 

ของเกา่เกบ็ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไวิในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑
ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือส่ิงของซ่ึงจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เม่ือตรวจทดสอบ 

แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ตามสัญญาน้ีด้วย

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีช้อความตังต่อไปน้ี

ข้อ ๓. เอกสารอันเปน็สว่นหนึง่ของสญัญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาตังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สัญญาน้ี 
๓.๑ ผนวก ๑ สำเนาแค๊ตตาล๊อก จานวน ๗ หนา

(ลงซ่ือ).



๓.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคา 7  
๓.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบทะเบียนพาณขีย์ '
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน 
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ y 
๓.๖ ผนวก ๖ สำเนาใบเสร็จรับเงิน >

จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ใซ้ฃ้อความใน
สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที,เอกสารแนบท้ายสัญญาซัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซ้ือ 
คำวินิจฉัยซองผู้ซ้ือให้ถือเปีนท่ีสุด และผู้ขายใม่มีสิทธิเรียกร้องราคา คา่เสยีหาย หรือค่าใข้จ่ายใดๆเพ่ิมเติมจากผู้ซ้ือ 
ท้ังส้ิน

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิงของที,ซ้ือขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ณ โรงเรยีนบา้นปา่บวีย ตำบล 

บ้านโฮ่ง อำเภอบา้นโฮง่ จงัหวดัลำพนู ภายในวันที ่ ๑๔ มกราคม ๒๔๖๕ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้ 
ในข้อ ๑ แห่งสัญญาน้ี พร้อมท้ังหีบห่อหรือเคร่ืองรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบส่ิงของตามสัญญาน้ีไม่ว่าจะเปีนการส่งมอบเพยีงคร้ังเดียว หรือส่งมอบหลายคร้ัง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละคร้ังโดยทำเป็นหนังสือนำไปย่ืนต่อผู้ซ้ือ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 
ในวันและเวลาทำการของผู้ซ้ือ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซ้ือ

ข้อ ๔. การตรวจรบั
เม่ือผู้ซ้ือได้ตรวจรับส่ิงของท่ีส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซ้ือจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไวให้ เพ่ือผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าส่ิงของน้ีน
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าส่ิงของท่ีผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ี 

จะไม่รับส่ิงของน้ัน ในกรณีเซ่นว่าน้ี ผู้ขายต้องรีบนำส่ิงของน้ันกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทำไต้และนำส่ิงของมาส่ง 
มอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค,าใข้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุตัง 
กล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเปน็เหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไมใต้

ข้อ ๖. การชำระเงนิ
ผู้ซ้ือตกลงขำระเงิน ค่าส่ิงของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ซ้ือไต้รับมอใ!ส่ิงของตามข้อ ๔ ไว้โดย

ครบถ้วนแล้ว
การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี ผู้ซ้ือจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายซ่ือ 

ธนาคารกรงุเทพจำกดั (มหาซน) สาขากาดสวนแกว้ เชียงใหม่ ซ่ือบัญชี ห้างหุ้นส่วนสามัญ คอมโปรเอ็ดยูเคข่ัน 
โดยนายธวซัไชยวงศ(์คณะบคุคล) เลขทีบ่ญัช๔ี๓๑๐๑๖๓๗๙๔ท้ังน้ี ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม

(ลงซ่ือ)., ......................................................

(นายวิขยั บุญอุดมพร)
.ผ ู้ซ้ือ

ายอุกฤษฏ์ ดวงจันทร์)



หรือค่าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน รวมท้ังค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี)ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดัง 
กล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดน้ันๆ

ข้อ ๗. การรับประกนัความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องของส่ิงของตามสัญญาน้ี เป็นเวลา ๑ 

(หน้ีง) ปี นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือใดัรับมอบส่ิงของท้ังหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดัง 
กล่าว หากส่ิงของตามสัญญาน้ีเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องอันเน่ืองมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ 
ซ่อมแซมหรือแกไขให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การไต้ดีดังเติม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งจากผู้ซ้ือโดยไม่ 
ติดค่าใช้ปีๆยใด  ๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะทำการน้ัน 
เองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำการน้ันแทบผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเปีนผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเปีนต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย 
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ึงใต้ ผู้ซ้ือมีสิทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องน้ัน 
เอง หรือให้ผู้อ่ืนแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผดขอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การท่ีผู้ซ้ือทำการน้ันเอง หรือให้ผู้อ่ืนทำการน้ันแทนผู้ขาย ไม,ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม,ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตาม.ท่ีผู้ซ้ือเรียกร้องผู้ซ้ือมีสิทธิบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา
ในขณะทำสัญญาน้ีผู้ขายไต้นำหลักประกับเป็น เงินสด ตามสำเนาใบเสรจ็รบัเงิน องค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดสำพนูลงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๕.๐๐/บาท(หน่ึงพันส่ิร้อยเก้าสิบห้าบาท 
ถ้วน) ซ่ึงเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซ้ือเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญาน้ี

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ําประกันมาเป็นหลักบระกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ี 
ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรม 
บัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการค้ําประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกันท่ีผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหน่ึง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง 
ของผู้ขายตลอดอายุสญัญานี ้ถ้าหลักประกับท่ีผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 
ถีงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบส่ิงของล่าช้าเป็นเหตุให้ 
ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปล่ียนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดข้ึน

(ลงซ่ือ). ร ุ่ร ฺ£
(นายวิชยั บุญอุดมพร)

ผู้ซ้ือ



คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก่ผู้ช้ือ 
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับลัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ช้ือ

หลักประกันท่ีผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อน้ี ผู้ช้ือจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบ้ียเม่ือผู้ขาย 
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลกิสญัญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏินัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือเม่ือครบกำหนดส่งมอบส่ิงของตามสัญญาน้ีแล้ว 

หากผู้ขายไม่ส่งมอบส่ิงของท่ีตกลงขายให้แก่ผู้ช้ือหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ช้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไต้ การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ช้ือท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย 

ในกรณีท่ีผู้ช้ือใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ช้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ 
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินท้ังหมดหรือแต่บางส่วนก็ไต้ แล้วแต่ผู้ช้ือจะเห็นสมควร และถ้าผู้ช้ือจัดช้ือส่ิงของจากบุคคล 
อ่ืนเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนท่ีขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด CDO (สื*"13Jสื*บ) วน น * บ ๙ว 
ผู้ขายจะต้องซดใช้ราคาท่ีเพ่ิมช้ืนจากราคาท่ีกำหนดไว้ในสัญญาน้ีด้วย

ข้อ ๑0. ค่าปรับ
ในกรณีท่ีผู้ช้ือมิได้ใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้ช้ือเป็น 

รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐^(ศนูยจ์ดุสองศนูย)์ ของราคาส่ิงของท่ียังไมใต้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม 
สัญญาจนถึงวันท่ีผู้ขายไต้นำส่ิงของมาส่งมอบให้แก่ผู้ช้ือจบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีส่ิงของท่ีตกลงช้ือขายประกอบกันเป็นขุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพยีงบาง 
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การไต้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ไต้ส่งมอบส่ิงของ 
น้ันเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่ิงของเต็มท้ังขุด

ในระหว่างท่ีผู้ช้ือยังมิไต้ใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ช้ือเห็นว่าผู้ขายไม,อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปไต้ ผู้ช้ือจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง 
ให้ขดใช้ราคาท่ีเพ่ิมช้ืนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ไต้ และ ถ้าผู้ช้ือไต้แจ้งข้อเรียกร้องให้ขำระค่าปรับไปยังผู้ขาย 
เม่ือครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ช้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๑©. การบงัคบัคา่ปรับ คา่เสยีหาย และคา่ใชจ้า่ย
ใบกรณีท่ีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า 

ปรับ ค่าเสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ช้ือ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ช้ือโดยสินเซิง 
ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวับท่ีใต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ช้ือ หากผู้ขายไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าวใหผู้้ช้ือมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าส่ิงของท่ีช้ือขายท่ีต้องขำระ หรือบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงข่ือ). ข^;
(นายวิขยั บุญอุดมพร)

.ผู้ช้ือ
นำยอุกฤษฏ์ ดวงจันทร์)



หากค่าปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีบังคับจากเงินค่าส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีต้องชำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู่ จนครบล้วนตาม 
จำนวนค่าปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังลือจาก 
ผู้ซ้ือ

หากมีเงินค่าส่ิงของท่ีซ้ือขายตามสัญญาท่ีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสยีหาย หรือค่าใช้จ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซ้ือจะคืนให้แก่ผู้ขายท้ังหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดคา่ปรับ หรอืขยายเวลาสง่มอบ
ใบกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ีผู้ขายไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัลดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบส่ิงของตามเง่ือนไข 
และกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาไต้ โดยจะต้องแจ้ง 
เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซ้ือทราบภายใน ร)๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ิน 
สุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบ้ตให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ขายไต้สละสิทธิเรียกร้องใน 
การท่ีจะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณเีหตุเกิดจาก 
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือซ่ึงมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซ้ือทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหน่ึง อยู่โนดุลพินิจของผู้ 
ซ้ือท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย
ล้าส่ิงของท่ีจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือตามสัญญาน้ี เป็นส่ิงของท่ีผู้ขายจะต้องส่ังหรือนำเช้า 

มาจากตา่งประเทค และส่ิงของน้ันต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเล้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ 
บริการรับขนไต้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุก 
โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้า 
ท่าก่อนบรรทุกของน้ันลงเรืออ่ืนท่ีมิใข่เรือไทยหรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้ 
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ท้ังน้ีไม,ว่าการส่ังหรือนำเช้าส่ิงของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบส่ิงของตามสัญญาให้แก'ผู้ซ้ือ ล้าส่ิงของน้ันเป็นส่ิงของตามวรรคหน่ึง ผู้ขาย 
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของน้ัน ซ่ึงแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ 
เรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซ้ือพร้อมกับการส่งมอบส่ิงของด้วย

ใบกรณีท่ีส่ิงของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ 
เรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซ่ึงแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย

(ลงซ่ือ).. ฟ ้^
(นายวิซัย บุญอุดมพร)

.ผ้ซ้ือ (ลงซ่ือ), .ผ้ขาย
ายอุกฤษฏ์ ดวงจันทร์)



เรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซ่ึงแสดงว่า!ด้ซำระค่าธรรมเนียมพเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า 
ด้วยการส่งเสริมการพาณชิยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผู้ซ้ือด้วย

ในกรณิท่ีผู้ขายไม,ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้ 
แก่ผู้ซ้ือ แต่จะขอส่งมอบส่ิงของดังกล่าวให้ผู้ซ้ือก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าส่ิงของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับส่ิงของดังกล่าวไว้ 
ก่อนและชำระเงินค่าส่ิงของเม่ือผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาน้ีทำข้ึนเปีนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือข่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เปีนสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 
หน่ึงฉบับ

(ลงข่ือ).... ......................  3 3 k ...................... ......ผ้ซ้ือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงข่ือ).....
'บนัายอกุฤษฎ ดวงจน,ทร)

.....ผ้ฃาย

(ลงข่ือ)...... / / - » j! .....พยาน
(นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ)

(ลงข่ือ)..... .....พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

เลขทีโครงการ ๖๔(ริ)๑๗๒0๓๔๗๖ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๑๒๐๑๐๐๙๔๖๖


