สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๕
สัญญาฉบับนีท้ ำขืน้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู,ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมือ่ วันที' ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชยั
บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฎบัตริ าชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ตามคำสัง่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึง่ ต่อไปใน
สัญญานีเ้ รียกว่า ซอ้ื " ฝ่ายหนึง่ กับ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ คอม'โปรเอ็ดยูเด'ชน่ั สำนักงาน เลข ๔๗/๗๓-๗๔ ถนน
โชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษี ๐๙๙๒๐๐๑๗๕๐๕๙๗
โดยนายธวัช ไชยวงศ์ ผูถ้ อื บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๕๐๑๒๐๐๙๙๖๓๙๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๔
มกราคม ๒๕๖๕ ตังปรากฏตามลำเนาบัตรประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึง่ ต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า "ผูข้ าย" อีกฝ่าย
หนึง่
คูส่ ญ
ั ญาได้ตกลงกันมีชอ้ ความตังต่อไปนี้
' ' ผ ู้

ท ี่

ข้อ ๑. ข้อตกลงซอขาย
ผูซ้ อ้ื ตกลงซือ้ และผูข้ ายตกลงขาย ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้ ว้ ย
อือ่ เทคโนโลยีสารสบเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านป่าป๋วย สถานสืกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน จำนวน ๑ (หนึง่ ) ชุด เป็นราคาทัง้ สิน ๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมืน่ เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึง่ ได้รวมภาษี
มูลค่าเพิม่ จำนวน ๑,๙๕๖.๐๗ บาท (หนึง่ พันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆและค่าใช้จา่ ย
ทัง้ ปวงด้วยแล้ว
ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผูข้ ายรับรองว่าสิง่ ของทีข่ ายให้ตามสัญญานีเ้ ป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น
ของเก่าเก็บ และมีคณ
ุ ภาพ และคุณสมบัตไิ ม่ตา่ํ กว่าทีก่ ำหนดไวิในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑
ในกรณีทเ่ี ป็นการซือ้ สิง่ ของซึง่ จะต้องมีการตรวจทดสอบ ผูข้ ายรับรองว่า เมือ่ ตรวจทดสอบ
แล้วต้องมีคณ
ุ ภาพและคุณสมบัตไิ ม่ตา่ํ กว่าทีก่ ำหนดไว้ตามสัญญานีด้ ว้ ย
ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึง่ ของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาตังต่อไปนีใ้ ห้ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของ สัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ สำเนาแค๊ตตาล๊อก

(ลงซือ่ ).

จานวน ๗ หนา

๓.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคา 7
จำนวน ๑ หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบทะเบียนพาณีขย์ '
จำนวน ๑ หน้า
จำนวน ๑ หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน
จำนวน ๑ หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ y
๓.๖ ผนวก ๖ สำเนาใบเสร็จรับเงิน >
จำนวน ๑ หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีฃ่ ดั หรือแย้งกับข้อความในสัญญานีใ้ ห้ใซ้ฃอ้ ความใน
สัญญานีบ้ ังคับ และในกรณีที,เอกสารแนบท้ายสัญญาซัดแย้งกันเอง ผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ติ ามคำวินจิ ฉัยของผูซ้ อ้ื
คำวินจิ ฉัยซองผูซ้ อ้ื ให้ถอื เปีนทีส่ ดุ และผูข้ ายใม่มสี ทิ ธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จา่ ยใดๆเพิม่ เติมจากผูซ้ อ้ื
ทัง้ สิน้
ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผูข้ ายจะส่งมอบสิงของที,ซอ้ื ขายตามสัญญาให้แก่ผซู้ อ้ื ณ โรงเรียนบ้านป่าบีวย ตำบล
บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๖๕ ให้ถกู ต้องและครบถ้วนตามทีก่ ำหนดไว้
ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทัง้ หีบห่อหรือเครือ่ งรัดพันผูกโดยเรียบร้อย
การส่งมอบสิง่ ของตามสัญญานีไ้ ม่วา่ จะเปีนการส่งมอบเพียงครัง้ เดียว หรือส่งมอบหลายครัง้
ผูข้ ายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครัง้ โดยทำเป็นหนังสือนำไปยืน่ ต่อผูซ้ อ้ื ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน
ในวันและเวลาทำการของผูซ้ อ้ื ก่อนวันส่งมอบไม่นอ้ ยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผูซ้ อ้ื
ข้อ ๔. การตรวจรับ
เมือ่ ผูซ้ อ้ื ได้ตรวจรับสิง่ ของทีส่ ง่ มอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผูซ้ อ้ื จะออก
หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไวให้ เพือ่ ผูข้ ายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิง่ ของนีน้
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิง่ ของทีผ่ ขู้ ายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผูซ้ อ้ื ทรงไว้ซง่ึ สิทธิท่ี
จะไม่รับสิง่ ของนัน้ ในกรณีเซ่นว่านี้ ผูข้ ายต้องรีบนำสิง่ ของนัน้ กลับคืนโดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำไต้และนำสิง่ ของมาส่ง
มอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถกู ต้องตามสัญญาด้วยค,าใข้จา่ ยของผูข้ ายเอง และระยะเวลาทีเ่ สียไปเพราะเหตุตงั
กล่าวผูข้ ายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไมใต้
ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผูซ้ อ้ื ตกลงขำระเงิน ค่าสิง่ ของตามข้อ ๑ ให้แก่ผขู้ าย เมือ่ ผูซ้ อ้ื ไต้รับมอใ!สิง่ ของตามข้อ ๔ ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว
การจ่ายเงินตามเงือ่ นไขแห่งสัญญานี้ ผูซ้ ือ้ จะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูข้ ายซือ่
ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาซน) สาขากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ ซือ่ บัญชี ห้างหุน้ ส่วนสามัญ คอมโปรเอ็ดยูเคขัน่
โดยนายธวัซ ไชยวงศ์(คณะบุค คล) เลขทีบ่ ญ
ั ชี๔๓๑๐๑๖๓๗๙๔ทัง้ นี้ ผูข้ ายตกลงเป็นผูร้ บั ภาระเงินค่าธรรมเนียม
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.ผ ู้ซอ
้ื

ายอุกฤษฏ์ ดวงจันทร์)

หรือค่าบริการอืน่ ใดเกีย่ วกับการโอน รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยใดๆ (ถ้ามี)ทีธ่ นาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มกี ารหักเงินดัง
กล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนัน้ ๆ
ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผูข้ ายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องของสิง่ ของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑
(หนีง้ ) ปี นับถัดจากวันทีผ่ ซู้ อ้ื ใดัรบั มอบสิง่ ของทัง้ หมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดัง
กล่าว หากสิง่ ของตามสัญญานีเ้ กิดชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องอันเนือ่ งมาจากการใช้งานตามปกติ ผูข้ ายจะต้องจัดการ
ซ่อมแซมหรือแกไขให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้การไต้ดีดงั เติม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันทีไ่ ต้รับแจ้งจากผูซ้ อ้ื โดยไม่
ติดค่าใช้ปๆี ยใดๆ ทัง้ สิน้ หากผูข้ ายไม่จดั การซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิทจ่ี ะทำการนัน้
เองหรือจ้างผูอ้ น่ื ให้ทำการนัน้ แทบผูข้ าย โดยผูข้ ายต้องเปีนผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยเองทัง้ สิน้
ในกรณีเร่งด่วนจำเปีนต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย
ให้ผขู้ ายแก้ไขในระยะเวลาทีก่ ำหนดไว้ตามวรรคหนึง่ ใต้ ผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องนัน้
เอง หรือให้ผอู้ น่ื แก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผูข้ ายต้องรับผดขอบชำระค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
การทีผ่ ซู้ อ้ื ทำการนัน้ เอง หรือให้ผอู้ น่ื ทำการนัน้ แทนผูข้ าย ไม,ทำให้ผขู้ ายหลุดพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา หากผูข้ ายไม,ขดใช้คา่ ใช้จา่ ยหรือค่าเสียหายตาม.ทีผ่ ซู้ อ้ื เรียกร้องผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิบงั คับจากหลัก
ประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาได้
ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา
ในขณะทำสัญญานีผ้ ขู้ ายไต้นำหลักประกับเป็น เงินสด ตามสำเนาใบเสร็จรับเงิน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสำพูนลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๕.๐๐/บาท(หนึง่ พันสิร่ อ้ ยเก้าสิบห้าบาท
ถ้วน) ซึง่ เท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทัง้ หมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผซู้ อ้ื เพือ่ เป็นหลักประกันการปฏิบตั ติ าม
สัญญานี้
กรณีผขู้ ายใช้หนังสือคํา้ ประกันมาเป็นหลักบระกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา หนังสือคํา้ ประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ท่ี
ไต้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายซือ่ บริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบาย
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารทีก่ รม
บัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํา้ ประกันตลอดไปจนกว่าผูข้ ายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันทีผ่ ขู้ ายนำมามอบให้ตามวรรคหนึง่ จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทัง้ ปวง
ของผูข้ ายตลอดอายุสญ
ั ญานี้ ถ้าหลักประกับทีผ่ ขู้ ายนำมามอบให้ดงั กล่าวลดลงหรือเสือ่ มค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม
ถีงความรับผิดของผูข้ ายตลอดอายุสญ
ั ญา ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผขู้ ายส่งมอบสิง่ ของล่าช้าเป็นเหตุให้
ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลีย่ นแปลงไปไม่วา่ จะเกิดขึน้

(ลงซือ่ ).
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ผูซ้ อ้ื

คราวใด ผูข้ ายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิม่ เติมให้มจี ำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึง่ มามอบให้แก่ผชู้ อ้ื
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับลัดจากวันทีไ่ ต้รบั แจ้งเป็นหนังสือจากผูช้ อ้ื
หลักประกันทีผ่ ขู้ ายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผูช้ อ้ื จะคืนให้แก่ผขู้ าย โดยไม่มดี อกเบีย้ เมือ่ ผูข้ าย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทัง้ ปวงตามสัญญานีแ้ ล้ว
ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผูข้ ายไม่ปฏินตั ติ ามสัญญาข้อใดข้อหนึง่ หรือเมือ่ ครบกำหนดส่งมอบสิง่ ของตามสัญญานีแ้ ล้ว
หากผูข้ ายไม่สง่ มอบสิง่ ของทีต่ กลงขายให้แก่ผชู้ อ้ื หรือส่งมอบไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผูช้ อ้ื มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนไต้ การใข้สทิ ธิบอกเลิกสัญญานัน้ ไม่กระทบสิทธิของผูช้ อ้ื ทีจ่ ะเรียกร้องค่าเสียหายจากผูข้ าย
ในกรณีทผ่ี ชู้ อ้ื ใข้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา ผูช้ อ้ื มีสทิ ธิรบิ หรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนก็ไต้ แล้วแต่ผชู้ อ้ื จะเห็นสมควร และถ้าผูช้ อ้ื จัดชือ้ สิง่ ของจากบุคคล
อืน่ เต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนทีข่ าดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด CDO (สื*"13Jสื*บ) วน น * บ ๙ว
ผูข้ ายจะต้องซดใช้ราคาทีเ่ พิม่ ชืน้ จากราคาทีก่ ำหนดไว้ในสัญญานีด้ ว้ ย
ข้อ ๑0. ค่าปรับ
ในกรณีทผ่ี ชู้ อ้ื มิได้ใข้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผูข้ ายจะต้องขำระค่าปรับให้ผชู้ อ้ื เป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐^(ศูนย์จดุ สองศูนย์) ของราคาสิง่ ของทีย่ งั ไมใต้รบั มอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม
สัญญาจนถึงวันทีผ่ ขู้ ายไต้นำสิง่ ของมาส่งมอบให้แก่ผชู้ อ้ื จบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
การคิดค่าปรับในกรณีสง่ิ ของทีต่ กลงชือ้ ขายประกอบกันเป็นขุด แต่ผขู้ ายส่งมอบเพียงบาง
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึง่ ส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การไต้โดยสมบูรณ์ ให้ถอื ว่า ยังไม่ไต้สง่ มอบสิง่ ของ
นัน้ เลย และให้คดิ ค่าปรับจากราคาสิง่ ของเต็มทัง้ ขุด
ในระหว่างทีผ่ ชู้ อ้ื ยังมิไต้ใข้สทิ ธิบอกเลิกสัญญานัน้ หากผูช้ อ้ื เห็นว่าผูข้ ายไม,อาจปฏิบตั ติ าม
สัญญาต่อไปไต้ ผูช้ อ้ื จะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง
ให้ขดใช้ราคาทีเ่ พิม่ ชืน้ ตามทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ไต้ และถ้าผูช้ อ้ื ไต้แจ้งข้อเรียกร้องให้ขำระค่าปรับไปยังผูข้ าย
เมือ่ ครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผูช้ อ้ื มีสทิ ธิทจ่ี ะปรับผูข้ ายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อกี ด้วย
ข้อ ๑©. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จา่ ย
ใบกรณีทผ่ี ขู้ ายไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาข้อใดข้อหนึง่ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยแก่ผชู้ อ้ื ผูข้ ายต้องซดใช้คา่ ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวให้แก่ผชู้ อ้ื โดยสินเซิง
ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวับทีใ่ ต้รบั แจ้งเป็นหนังสือจากผูช้ อ้ื หากผูข้ ายไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผชู้ อ้ื มีสทิ ธิทจ่ี ะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิง่ ของทีช่ อ้ื ขายทีต่ อ้ งขำระ หรือบังคับจากหลัก
ประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาได้ทนั ที
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.ผูช้ อ้ื
นำยอุกฤษฏ์ ดวงจันทร์)

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยทีบ่ งั คับจากเงินค่าสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายทีต่ อ้ งชำระ หรือ
หลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผูข้ ายยินยอมชำระส่วนทีเ่ หลือทีย่ งั ขาดอยู่ จนครบล้วนตาม
จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยนัน้ ภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็นหนังลือจาก
ผูซ้ อ้ื
หากมีเงินค่าสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายตามสัญญาทีห่ กั ไว้จา่ ยเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ย
แล้วยังเหลืออยูอ่ กี เท่าใด ผูซ้ อ้ื จะคืนให้แก่ผขู้ ายทัง้ หมด
ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ใบกรณีทม่ี เี หตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผูซ้ อ้ื หรือเหตุสดุ วิสยั หรือเกิด
จากพฤติการณ์อนั หนึง่ อันใดทีผ่ ขู้ ายไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอน่ื ตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัลดุภาครัฐ ทำให้ผขู้ ายไม่สามารถส่งมอบสิง่ ของตามเงือ่ นไข
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานีไ้ ด้ ผูข้ ายมีสทิ ธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาไต้ โดยจะต้องแจ้ง
เหตุหรือพฤติการณ์ดงั กล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผซู้ อ้ื ทราบภายใน ร)๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันทีเ่ หตุนัน้ สิน้
สุดลง หรือตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
ถ้าผูข้ ายไม่ปฏิบต้ ให้เป็นไปตามความในวรรคหนึง่ ให้ถอื ว่าผูข้ ายไต้สละสิทธิเรียกร้องใน
การทีจ่ ะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผูซ้ อ้ื ซึง่ มีหลักฐานซัดแจ้งหรือผูซ้ อ้ื ทราบดีอยูแ่ ล้วตัง้ แต่ตน้
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึง่ อยูโ่ นดุลพินจิ ของผู้
ซือ้ ทีจ่ ะพิจารณาตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย
ล้าสิง่ ของทีจ่ ะต้องส่งมอบให้แก่ผซู้ อ้ื ตามสัญญานี้ เป็นสิง่ ของทีผ่ ขู้ ายจะต้องสัง่ หรือนำเช้า
มาจากต่างประเทค และสิง่ ของนัน้ ต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเล้นทางเดินเรือทีม่ เี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้
บริการรับขนไต้ตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูข้ ายต้องจัดการให้สง่ิ ของดังกล่าวบรรทุก
โดยเรือไทยหรือเรือทีม่ สี ทิ ธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รบั อนุญาตจากกรมเจ้า
ท่าก่อนบรรทุกของนัน้ ลงเรืออืน่ ทีม่ ใิ ข่เรือไทยหรือเป็นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้ ทัง้ นีไ้ ม,วา่ การสัง่ หรือนำเช้าสิง่ ของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่งมอบสิง่ ของตามสัญญาให้แก'ผซู้ อ้ื ล้าสิง่ ของนัน้ เป็นสิง่ ของตามวรรคหนึง่ ผูข้ าย
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนัน้ ซึง่ แสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ
เรือทีม่ สี ทิ ธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผซู้ อ้ื พร้อมกับการส่งมอบสิง่ ของด้วย
ใบกรณีทส่ี ง่ิ ของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ
เรือทีม่ สี ทิ ธิเซ่นเดียวกับเรือไทย ผูข้ ายต้องส่งมอบหลักฐานซึง่ แสดงว่าได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย
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เรืออืน่ ได้หรือหลักฐานซึง่ แสดงว่า!ด้ซำระค่าธรรมเนียมพเศษเนือ่ งจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึง่ แก่ผซู้ อ้ื ด้วย
ในกรณิทผ่ี ขู้ ายไม,ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึง่ ดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้
แก่ผูซ้ ือ้ แต่จะขอส่งมอบสิง่ ของดังกล่าวให้ผซู้ อ้ื ก่อนโดยยังไม่รบั ชำระเงินค่าสิง่ ของ ผูซ้ ือ้ มีสิทธิรับสิง่ ของดังกล่าวไว้
ก่อนและชำระเงินค่าสิง่ ของเมือ่ ผูข้ ายได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
สัญญานีท้ ำขึน้ เปีนสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญาได้อา่ นและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขือ่ พร้อมทัง้ ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เปีนสำคัญต่อหน้าพยาน และคูส่ ญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ฝา่ ยละ
หนึง่ ฉบับ
(ลงขือ่ ).... ...................... 3 3 k ...................... ......ผ้ซอ้ื
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