
สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๓๓/ ๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย 
นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 
เรียกว่า ''ผู้ซ้ือ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่พรกัญทํ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๕-๑๒๙ 
ถนนช้างม่อย โดยนายกำพล หินสวน ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวดารารัตน์ ลักษณ์คิริ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ชม. ๐๐๘๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ชาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ชายตกลงขาย ครุภัณฟ้สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ (หน่ึง) งาน เป็นราคาทั้งสิ้น ๒๙,๔๕๐.0๐ บาท {สองหมื่นเก้าพันสี่ 
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๘๒๖.๖๔ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์) 
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ชายให้ดามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น 

ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตากว่าที่กำหนดไวิในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งชองซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ชายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ 

แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม'ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแบบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งชอง สัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ สำเนารายการคณลักษณะเฉพาะและร ไคากลาง จำนวน ๓ แผ่น
๒.๖ ผนวก๒ สำเนาใบเสนอร'วา จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ ผนวก ๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๒ แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาใบเสร็จรับเงินคํ้าประกันสัญญา จำนวน ๑ แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕ ลำเนาหนังสือมอบอำนาจ ____ 1 จำนวน ๑ แผ่น
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ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานื้ให้ใช้ข้อความใน 
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ 
คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้ง 
สิน

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ กองสาธรณสุข องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๖๔0๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนดามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ 
พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครองรัดพ้นผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพยงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแด่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๔. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินด่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงดามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ช่ิงสิทธิท่ี 

จะ''เม่รับส่ิงของน้ัน ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับดินโดยเร็วที่สุดเห่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่ง 
มอบให้!หม่ หรือต้องทำการแ;าไฃให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยด่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดัง 
กล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดด่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ด่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๔ ไว้โดย

ครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ 

(หน้ีง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โ.ดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดัง 
กล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานดามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ 
ข่อมแซมหรือแก้ไขให้อยูใบสภาพที่ใช้การได้ดีดังเติม ภายใน ๑๔ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวับที่ไค้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่ 
คิดด่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแกัเขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้น 
เองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกด่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย
ให้ผู้ขายแก้เขใบระยะเวลาที่กำหนดไว้ดามวรรคหนี้งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้เขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้น 
เอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบชำระด่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก
คว ามรับผิดดามสัญญา หากผู้ขายไม่ขดใข้ด่าใข้จ่ายหรือด่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลัก

ลงซื่อ. ะfifc^
(นายว ิช ัย บ ุญอุดมพร)
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ประกนัการปฏบิตัติามสญัญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ชายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๗๓.0๐ บาท 

(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ชิ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบ'ไห้แก่ผู้ซอเพ่ือเป็น 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ชายK หนังสือคํ้าบ่ระกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติดามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประ;.ทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุบหลักทรัพย์ที่ 
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุบเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศชองธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายชิ่อบริษัทเงินทุบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบดามแบบที่คณะกรรมภารนโยบาย 
การจัดซื้อจัดอ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม 
บัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ชายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันทิ่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสี่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 
ถีงความรับผิดของผู้ชายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าข้าเป็นเหตุให้ 
ระยะเวลาส่งมอบหรือวันศรบกำหนดความรับผิดในความจำรุดบกทร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น 
คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกับเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อ 
ภายใน ๗ (เจ็ด) รัน นับลัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เอ

หลักประกับที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้เอจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย 
พันจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้ยิ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ชายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำ'ห'นดส่งมอบสี่งของตามสัญญานี้แล้ว 

หากผู้ชายไม่ส่งมอบสิ่งชองที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีลิทธิบอกเลิกสัญญา 
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใข้ลิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ชาย 

ในภรณีที่ผู้ชื้อใช้ลิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีลิทธิรีบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ 
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสี่งฃองจากบุคคล 
อื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด รก (สาม) เดือน นับลัดจากวันบอกเลิกสัญญา 
ขายจะต้องชดใช้ราดาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไวั[นสัญญาบี้ด้วย

ข้อ ©C.  ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ชิ้อมเด้ใช้ลิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น 

รายวันใบอัตราร้อยละ 0.๒๐ (คูนย์จดสองคูนย์) ชองรากาสี่งชองที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม ' 
สัญญาจนกิงรันที่ผู้ชายได้นำลิงของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้อง)*;รบถ้วนดามสัญญา

การคิดค่าปรับใบกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ชายส่งมอบเพียงบาง

นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งชองเต ็ม ท้ังชุด

ลงชื่อ................. น ี้.........................ผู้ซื้อ
(นายร ิช ัย บ ุญอุดมพร)

ผิ,'ขาย



ใบระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซี้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรืบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรืยกร้อง 
ให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคลองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรืยกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ชาย 
เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑©. การบังคับฅ่าปรับ ค ่าเล ียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีทื่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า 

ปรับ ค่าเลียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ชายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเลียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง 
ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) รัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสิอจากผู้ซื้อ หากผู้ชายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
.กายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งชองที่ซึ๋อฃายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งชองที่ซื้อชายที่ต้องชำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ชายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม 
จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดอากรันทั้เด้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 
ผู้ซ้ือ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หริอค่าใช้จ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ฃายทั้งหมด

ข้อ ©๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องซองฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณ์อันหนิ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นดามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซื้งออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารหัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข 
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้โดยจะต้องแจ้ง 
เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังลือให้ผู้'ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสน 
สุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนิ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรืยกร้องใน 
การที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก 
ควานผั้ดหรือควานบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อชงมิหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบด็อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ 
ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็บสมควร

ข้อ ๑®. การไข้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่!จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งชองที่ผู้ชายจะต้องสิ่งหรือนำเข้า 

มาจากต่างประเทศ และสิ่งชองนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นหางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ 
บรืการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก
โดยเรือไทยหรือเรือที่มิสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากค่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแด่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้า 
ท่ทก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของทื่รัจมนตรีว่าการกระทร;นุงรมนาคมประกาศยกเว้นให้

■ aลงซอ................ .ไณ์..ท.ณีโวั.......
(นายว ิช ัย บ ุญอุดมพร)

. ผ ้ซื้อ ลงซ? .ผ ขิาย



บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือน่าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่งมอบส่ิง'ของตามสัญญา'ไห้แก่ผู้ช้ือ ถ้าส่ิง'ใ)องน้ันเป็นสิ่งของตามวรรคหน่ึง ผู้ขาย 

จะต้องส่งมอบใบตราล่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ 
เรือที่มิสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซึ้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีทื่สิ่งของดังกล่าวไมใต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทสไทย โดยเรือไทยหรือ 
เรือที่มิลิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้รับอนุญาดจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย 
เรืออื่นไต้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า 
ด้วยการส่งเสริมการพาณิขยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้เอด้วย

ใบกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้ 
แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอล่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ช้ือมีสิทธิรับส่ิงของดังกล่าวไว้ 
ก่อนและขำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำซื้นเป็นลองฉบับ มิข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไค้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล่ว จึงได้ลงลายมิอชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามิ) ไว้’เป็นสำคัญต่อหน้าทยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้’ฟ้ายละ 
หน่ึงฉบับ

เลขที่โครงการ ๖£๐๓๗๒๙๔๘๘๙ 
เลข คุมสัญญา ๖๔๐๔๐® ๐ ๐©© K ๔
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