
สัญญาซ้ือขาย

สัญญาเลขที่ ๓๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เมือวับที่ ๒๒ เมบายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวับที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซ้ือ" ฝ่ายหนึ่ง 
กับ บริษัท เอ็น แอล แมซชันเนอรี่ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มืสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๓๓/๗๗ หมู,ท่ี ๑๑ 
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยนางสาวณิรัฐ'ซา สุวรรณขจร ผู้รับมอบอำนาจจาก 
นางสาวปริญญาพร เฉิน ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน 
บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี £๑๐๐๙๑๒๒๐0๐๓๒๔๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ และ 
หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ''ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมขุดตัดหญ้าไหล่ทาง

จำบวบ ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก เป็นราคาทั้งสิ้น ๔,๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซ่ึงได้รวม 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๙๓,๔๗๖.๖๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพับสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกลีบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษี 
อากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น 

ของเก่าเก็บ และมืคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที,กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ชายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้ว 

ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้ 
๓.๑ ผนวก ๑ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น 
๓.๒ ผนวก ๒ ลำเนารายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน ๗๑ แผ่น 
๓.๓ ผนวก ๓ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น 
๓.๔ ผนวก ๔ ลำเนาหนังสือคํ้าประกัน จำนวน ๑ แผ่น 
๓.๕ ผนวก ๕ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญา

ผู้ช้ือ



นี้บังคับ และใบกรณีที,เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ
คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ภายใบวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๕ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือ 
เครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยืนต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อไต้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของบั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะ 

ไม่รับสิ่งของบั้น ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำส่ิงของบั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำไต้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ 
ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว 
ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้

ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อไต้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดย 

ครบถ้วนแล้ว และผู้ขายไต้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธี้ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ 

(หน่ึง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อไต้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 
หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม 
หรือแก้โขให้อยู่ในสภาพที่ใข้การไต้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม,คิดค่าใช้จ่าย 
ใดๆ ทั้งส้ิน หากผู้ขายไม,จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายใบกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการบั้นเองหรือจ้างผู้อื่น 
ให้ทำการบั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งต่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม,อาจรอคอยให้ 
ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที,กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งไต้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องบั้นเอง หรือ 
ให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการบั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการบั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพันจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาไต้

ลงซื่อ................บ ี^ ^ โ โ .............ผู้ช้ือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

HL machinery
บริษัท เอ'พ า สุวรรณขจร)



ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 

๒๒๔,๓๐๐.๐๐ บาท(สองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มา 
มอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ 
รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญซีกลาง 
กำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ 
ผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถีง 
ความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายล่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะ 
เวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด 
ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพื่มเติมให้มีจำบวบครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใบ 
๗ (เจ็ด) วัน นับกัดจากวันที่ใด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้น 
จากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดล่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หาก 

ผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก'ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม,ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ)
ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็ม 
จำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับกัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะ 
ต้องซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ใบสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
ใบกรณีที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน 

ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับกัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวัน 
ที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นขุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณี ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย 
และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งขุด

ในระหว่างที,ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไบเได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้
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ซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที,กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ขึ้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ขำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อ 
ครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ขึ้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายตังกล่าวให้แก่ผู้ขึ้อโดยสิ้นเชิงภายใน 
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ขึ้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกด้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาตังกล่าวให้ผู้ขึ้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏินัติ 
ตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวน 
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก'ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณีอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใบกฎกระทรวง ซี่งออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือ 
พฤติการณ์ตังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใบ ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือ 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่ 
จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด 
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ 
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใข้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที'จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามา 

จากต่างประเทศ และสิงของนั้นต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ 
ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของตังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือ 
เรือที่มีสีทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของ 
นั้นลงเรืออื่บที่มีใซ่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ 
ไม่ว่าการสั่งหรือนำเช้าสิ่งของตังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะ 
ต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill o f  Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มี

ลงซื่อ ะ??ะ:
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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สิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย
ในกรณีที่สิ่ง,ของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือ 

ที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่น 
ได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ขำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณีซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ผู้ซ้ือ แต่จะขอส่งมอบสิงของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับขำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและ 
ขำระเงินค่าสิ่งของเมือผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบล้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอด 
แล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก,

.ผ ู้ซ้ือ
(นายวีขัย บุญอุดมพร)

(ลงขื่อ).
(นางสุพรรณี จุ่มจันทร์)
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(นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน)
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