
สัญญาซื้อขาย

_______________________ _____________ _____ _ .......... ..................... _ .._ สัญญาเลขที่ ๒๔/๖๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร
ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๖๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ซ้ือ"
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ตงชนะกิจ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด
เชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีลำ'นักงาน'ใหญ่อยู่ เลขท่ี ๙๖ หมู่ ๑ ตำบลไชยสถาน
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอลงกต อ่อนแก้ว ผู้รับมอบอำนาจจาก นายอดิเรก กาเมืองลือ ผู้มือำนาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ซม.๐๐๒๓๓๖ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันท่ี’ - ไ , ' /  ใ, "
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ชาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกับมีฃ้อความดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑. ข้อตกลงซ้ือขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงชาย รถหัวลากพร้อมหางซานตํ่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ ล้อ 

จำนวน ๑ คัน โดยวิธีดัดเลือก จำนวน ๑ (หน่ึง) โครงการ เป็น'ราคาท้ังส้ิน ๖,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านส่ีแสน 
เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม .จำนวน ๔๒๓,๒๗๑.๐๓ บาท (สี'แสนสองหม่ืนสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด 
บาทสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒, การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสี่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม,เป็น 

ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม,ตํ่ากว่าที่กำหนดไวในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เม่ือตรวจทดสอบ 

แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
ผู้ซ้ือ « 1

( ^ ) . . . . . . .........
(นายอลงกต อ่อนแก้ว)
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ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น
๓.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน ๒๓ แผ่น /
๓.๓ ผนวก ๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น X
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ แผ ่น /
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๑ แผ่น /
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใน 

สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ 
คำวินิจฉัยของผู้ซ้ือให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้ง 
ส้ิน

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบส่ิงของที่ซ้ือขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลปาสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภายในวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ให้ถูกต้องและครบ 
ถ้วนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมท้ังหีบห่อหรือเคร่ืองรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม'ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๑๒๔หมู่ท่ี ๑ ๔ ตำบลปาสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ใบวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อย 
กว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซ้ือ

ข้อ ๔. การตรวจรับ
เม่ือผู้ซ้ือไต้ตรวจรับส่ิงของท่ีส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซ้ือจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าส่ิงของที่ผู้ขายส่งมอบไม1ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ี 

จะไม่รับส่ิงของน้ัน ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำส่ิงของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำส่ิงของมาส่ง 
มอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที,เสียไปเพราะเหตุดัง 
กล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไมได้

(ลงซ่ือ).............. .ไ ^ ^ โ . ..................ผู้ซ้ือ
(นายวิขัย บุญอุดมพร)

(ลงซ่ือ).. A
1 1, น ใุพ ฑั(นายอลงกต อ่อนแกว)

TQMGtfffflKfiKUJ COJ.TO.
ท'0 ช น ร  9  ท



ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าส่ิงของตาบข้อ ๑ ให้แก'ผู้ขาย เม่ือผู้ซ้ือได้รับมอบส่ิงของตามข้อ ๕ ไว้โดย 

ครบถ้วนแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนโอนสิทธิ๋ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เบีนเวลา ๑ 

(หน่ึง) ปี นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือได้รับมอบส่ิงของท้ังหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดัง 
กล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ 
ซ่อมแฃมหรือแก้ไขให้อยูในสภาพท่ีใข้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือโดยไม่คิด 
ค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม,จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะทำการน้ันเอง 
หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเปีนผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ใบกรณีเร่งด่วนจำเปีนต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม'อาจรอคอย 
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ึงได้ ผู้ซ้ือ•มีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องน้ัน 
เอง หรือให้ผู้อ่ืนแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทบผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม'ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเปีน เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน เลขที, RCPT--๐๑๐๘(ะ/๖๕ ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕: เป็นจำนวนเงิน ๓๒๓,๕๐๐..0๐/
บาท (สามแสนสองหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ 
ผู้ซื้อเพ่ือเป็นหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ี 
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม 
บัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจบกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงช่ือ)................................................ ผู้ซ้ือ
(นายวิขัย บุญอุดมพร)
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หลักประกันท่ีผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหน่ีง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง 
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญาบี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 
ถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายล่งมอบสิ่งของล่าข้าเป็นเหตุให้ 
ระยะเวลาล่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น 
คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก'ผู้ซื้อ 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับกัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อบี้ผู้ซื้อจะคืนให้แก,ผู้ขายโดยไม,มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย 
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาบี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดล่งมอบสิ่งของตามสัญญาบี้แล้ว 

หากผู้ขายไม่ส่งมอบส่ิงของท่ีตกลงขายให้แก่ผู้ซ้ือหรือล่งมอบไม,ถูกต้อง หรือไม'ครบจำนวน ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไต้ การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเลียหายจากผู้ขาย 

ใบกรณีท่ีผู้ซ้ือใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ 
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินท้ังหมดหรือแต่บางส่วนก็ไต้ แล้วแต่ผู้ซ้ือจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซ้ือส่ิงของจากบุคคล 
อื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดล่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (ลาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา 
ขายจะต้องซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาบี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซ้ือมิไต้ใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น 

รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่ิงของท่ียังไมใต้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม 
สัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายไต้นำส่ิงของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีส่ิงของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นขุด แต่ผู้ขายล่งมอบเพียงบาง 
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปทำให้ไม'สามารถใช้การไต้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไมใต้ส่งมอบส่ิงของ 
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งขุด

ในระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังมิไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปไต้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ 'และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง 
ให้ขดใช้ราคาที,เพ่ิมข้ึนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ไต้ และถ้าผู้ซื้อไต้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย 
เม่ือครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

(ลงขอ)..............................
(นายวิขัย บุญอุดมพร)

ผู้ซ้ือ
(นายอลงกต อ่อนแก้ว)
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ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า 

ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก,ผู้ซ้ือโดยส้ินเชิง 
ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ หากผู้ขายไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ,งของที่ซ้ือขายที่ต้องขำระ หรือบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าลิ่งฃองที่ซื้อขายที่ต้องขำระ หรือ 
หลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมขำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม 
จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 
ผู้ซ้ือ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที'หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซ้ือจะคืนให้แก่ผู้ขายท้ังหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา.ส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที,ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที'กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม1สามารถล่งมอบส่ิงของตามเง่ือนไข 
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี๋ไต้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาไต้ โดยจะต้องแจ้ง 
เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันที'เหตุน้ันส้ิน 
สุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ขายไต้สละสิทธิเรียกร้องใน 
การที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน เว้นแด่กรณีเหตุเกิดจาก 
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื๋อซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ซ้ือทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ 
ซื้อที'จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

ผู้ซ้ือ
(นายวิขัย บุญอุดมพร) (นายอลงกต อ่อนแก้ว)



ข้อ ๑๓. การใข้เรีอไทย
ถ้าส่ิงของที,จะต้องส่งมอบให้แก,ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นส่ิงของที,ผู้ขายจะต้องสั่งหรือน่าเข้า 

มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องน่าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือทีมเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ 
บริการรับขนไต้ตามที,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก 
โดยเรือไทยหรือเรือทีมสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้า 
ท่าก่อนบรรทุกของน้ันลงเรืออ่ืนทีมใช่เรือไทยหรือเป็นของที'รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้ 
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ท้ังน้ีไม,ว่าการสั่งหรือน่าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการล่งมอบส่ิงของตามสัญญาให้แก,ผู้ซ้ือ ถ้าส่ิงของน้ันเป็นส่ิงของตามวรรคหน่ึง ผู้ขาย 
จะต้องล่งมอบใบตราล่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราล่งสำหรับของน้ัน ซ่ึงแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ 
เรือท่ีมีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซ้ือพร้อมกับการส,งมอบส่ิงของด้วย

ในกรณีที่ส่ิงของดังกล่าวไมใต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ 
เรือท่ีมีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องล่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าใต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย 
เรืออื่นไต้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้ขำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า 
ด้วยกๆรส,งเสริมการพาณีซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก,ผู้ซ้ือด้วย

ในกรณีท่ีผู้ขายไม,ล่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้ 
แก่ผู้ซ้ือ แต่จะขอล่งมอบส่ิงของดังกล่าวให้ผู้ซ้ือก่อนโดยยังไม่รับขำระเงินค่าส่ิงของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับส่ิงของดังกล่าวไว้ 
ก่อนและขำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายไต้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วไต้

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือข่ือพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู,สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 
หน่ึงฉบับ

rft
(นายวิขัย บุญอุดม

(ลงข่ือ).,

(ลงข่ือ).. 0 0 1
(นายอลงกต อ่อนแก้ว)

(ลงขื่อ)...................ll^A ................. พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงข่ือ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง..........บ ั^ ' ^ ? ....... พยาน
(วันเพ็ญ พานแก้ว)

เลขท่ีโครงการ ๖๔๑๒๗๐๑๔๖๙๖ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๒๐๑๐๐๐๗๐๔


