
สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขท่ี ๓๔/๒๕๖๕

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วน'จังหวัดลำพูน เลขท่ี ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบล'ป่าสัก อำเภอ 

เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย 

บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี 

เรียกว่า ''ผู้ซ้ือ" ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรซั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน 

ทะเบียนหุนส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๔๖/๕๖ ถนนรอบ 

เมือง โครงการมลิวัลย์ ๒ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยนายพลาวัสถ์ ถนอมสัมพันธ์ ผู้รับ 

มอบอำนาจจาก นายศตวรรษ เพชรแขก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองชอง ลำนักงาน 

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ๗๕๐๐๑๒๒๐๐๐๐๐๘๓ ลงวันท่ี ๑๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาน้ี ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียก 

ว่า "ผู้ชาย" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงซ้ือขาย

ผู้ซ้ือตกลงซ้ือและผู้ชายตกลงขาย โคมไฟถนนพลังงานแลงอาทิตย์แบบประกอบในขุด 

เดียวกัน แบบเสากิ่งเดี่ยวรหัสบัญชีบวัตกรรมไทย : ๐๙๐๑๐๐๑๔พร้อมติดตั้งบนถนนจำนวน๓ ลายทางได้แก่ 

๑.๑ สายทางเลียบรางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่าย

โอนฯ) จำนวน ๔๐ ชุด

๑.๒ สายทาง ลพถ. ๑๐๐๐๗ สายสันป่าเทียง - สันมะนะ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน 

จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนๆ) จำนวน ๒๐ ชุด

๑.๓ สายทาง ลพถ. ๑๐๐๒๐ สายสันห้างเสือ - เวียงหนองล่อง และบนถนนลายทาง ลพถ. 

๑๐๐๒๘ สายน้ําดิบ - แม่อาว ตำบลนครเจดีย์ อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) จำนวน ๑๕ ชุด 

รวมจำนวน ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ขุด เป็นราคาท้ังส้ิน ๕,๒๔๗,๗๕๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนลีหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย 

ห้าสิบบาทถ้วน) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จำนวน ๓๔๓,๓๑๐.๗๕ บาท (ลามแสนส่ีหม่ืนสามพันสามร้อยสิบบาทเจ็ด 

สิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผ้ฃายรับรองว่าส่ิงของท่ีขายให้ตามสัณญาน้ีเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน•.ไม่เป็น - .
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ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตรกวาท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีที'เป็นการซ้ือส่ิงของซ่ึงจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เม่ือตรวจทดสอบ 

แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ตามสัญญาน้ีด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สัญญาน้ี 

๓.๑ ผนวก ๑ สำเนารายการคุณลักษณะเฉพาะ 
๓.๒ ผนวก ๒ สำเนาแค๊ตตาล็อก

๓.๓ ผนวก ๓ แบบรูปแผนผังแสดงตำแหน่งการติดต้ัง ๓ สายทาง

๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
๓.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือค้ําประกันสัญญา
๓.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ

จำนวน ๖ หน้า 
จำนวน ๓ หน้า 

จำนวน ๒๖ หน้า

จำนวน ๓ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ใช้ข้อความใน 

สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซ้ือ 

คำวินิจฉัยของผู้ซ้ือให้ถือเป็นที,สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติมจากผู้ซ้ือ 

ท้ังล่ิน

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบส่ิงของท่ีซ้ือขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ณ บนถนน จำนวน ๓ สายทาง ได้แก่ 

๔.๑ สายทางเลียบรางรถไฟ เขียงใหม่ - ลำพูน อำเภอเมืองพูน อังหวัดลำพูน (ถนนถ่าย

โอนๆ' จำนวน ๔๐ ชุด

๔.๒ สายทาง ลพถ. ๑๐๐๐ฝ สายสันปาเทียง - สันมะนะ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน 

อังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนๆ) จำนวน ๒๐ ชุด

๔.๓ สายทาง ลพถ. ๑๐๐๒๐ สายสันห้างเสือ - เวียงหนองล่อง และบนถนนสายทาง ลพถ.

๑๐๐๒๘ สายน้ีาดิบ - แม่อาว ตำบลนครเจ ด ีย ์ อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนๆ) จำนวน ๑๔ ชุด 

ภายในวันที' ๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๔ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญาน้ี พร้อมท้ังหีบห่อหรือ 

เครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบส่ิงของตามสัญญาน้ีไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายคร้ัง 

ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละคร้ังโดยทำเป็นหนังลือน่าไปย่ืนต่อผู้ซ้ือ ณ องค์การบรีหารส่วนอังหวัดลำพูน 

ในวันและเวลาทำการของผู้ซ้ือ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (ลาม) วันทำการของผู้ซ้ือ

ข้อ ๔. การตรวจรับ

ลงซ่ือ ........ .........................................

(นายวิขัย บุญอุดมพร)

ผู้ซ้ือ



เม่ือผู้ซ้ือได้ตรวจรับส่ิงของท่ีส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซ้ือจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให ้เพ่ือผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าส่ิงของน้ัน

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าส่ิงของท่ีผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ี 

จะไม่รับส่ิงของน้ัน ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำส่ิงของน้ันกลับคืนโดยเร็วท่ีลุดเท่าท่ีจะทำได้และนำส่ิงของมาส่ง 

มอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุ 

ดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ครบถ้วนแล้ว

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าส่ิงของตามข้อ ๑ ให้แก'ผู้ขาย เม่ือผู้ซ้ือได้รับมอบส่ิงของตามข้อ ๕ ไว้โดย

ข้อ ๗. การรับประกับความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของส่ิงของตามสัญญาน้ี เป็นเวลา ๑ 

(หน่ึง) ปี นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือได้รับมอบส่ิงของท้ังหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดัง 

กล่าว หากส่ิงของตามสัญญาน๋ีเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเน่ืองมาจากการใช้งานตามปกติ' ผู้ขายจะต้องจัดการ 

ซ่อมแซมหรือแก้16ขให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือโดยไม่ 

คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังล้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะทำการน้ัน 

เองหรือจ้างผู้อินให้ทำการน้ันแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังล้ิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้เขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย 

ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ึงได้ ผู้ซ้ือมีสิทธิเข้าจัดการแก้เขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องน้ัน 

เอง หรือให้ผู้อ่ืนแก้!ขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การท่ีผู้ซ้ือทำการน้ันเอง หรือให้ผู้อ่ืนทำการน้ันแทนผู้ขาย ไม,ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก 

ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามท่ีผู้ซ้ือเรียกร้องผู้ซ้ือมืสิทธิบังคับจากหลัก 

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาน้ีผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกัน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาซน) ลาขาพันท้ายนรสิงห์ สมุทรลาคร เลขท่ี ๑๐๐๐๔๐๔๘๔๐๑® ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 

๒๔๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๖๒,๓๘๘.๐๐ บาท(สองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ซ่ึงเท่ากับ 

ร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซ้ือเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ําปร ะกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน 

ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ี 

ได้รับอนุญาตให้ปร ะกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง



ประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ้สตุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรม 

บัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง 

ของผู้ขายตลอดอายุสัญญาน้ี ถ้าหลักประกันท่ีผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 

ถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายล่งมอบส่ิงของล่าข้าเป็นเหตุให้ 

ระยะเวลาล่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดข้ึน 

คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อ 

ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ

หลักประกันท่ีผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อน้ี ผู้ซ้ือจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบ้ียเม่ือผู้ขาย 

พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือเม่ือครบกำหนดล่งมอบล่ีงของตามสัญญาน้ีแล้ว 

หากผู้ขายไม่ล่งมอบส่ิงของท่ีตกลงขายให้แก่ผู้ซ้ือหรือล่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ช้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ช้ือท่ีจะเรียกร้องค่าเลียหายจากผู้ขาย 

ในกรณีท่ีผู้ช้ือใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ชื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ 

และ) ข้อ ๘ เบนจำนวนเงินท้ังหมดหรือแต่บางส่วนก็'ได้ แล้วแต่ผู้ช้ือจะเห็นลมควร และถ้าผู้ซ้ือจัดช้ือส่ิงของจากบุคคล 

อื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดล่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓0 (สานสิบ) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา 

ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมช้ืนจากราคาท่ีกำหนดไว้ในสัญญาน้ีด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีท่ีผู้ซ้ือมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้'ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ช้ือเป็น 

รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดลองศูนย์) ของราคาส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม 

สัญญาจนถึงวันท่ีผู้ขายได้นำส่ิงของมาล่งบอบให้แก'ผู้ช้ือจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของทีตกลงช้ือขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายล่งมอบเพียงบาง 

ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ล่งมอบส่ิงของ 

น้ันเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่ิงของเต็มท้ังชุด

ใบระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ซ้ือเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 

สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง 

ให้ซดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซ้ือได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย 

เมือครบกำหนดล่งมอบแล้ว ผู้ช้ือมืสิทธิท่ีจะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ;■

ลงซ่ือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่็งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า 

ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซ้ือ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซ้ือโดยส้ินเชิง 

ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ หากผู้ชายไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน 

ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีต้องชำระ หรือบังคับจากหลัก 

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีบังคับจากเงินค่าส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีต้องชำระ หรือ 

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม 

จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 

ผู้ซ้ือ

หาภมีเงินค่าส่ิงของท่ีซ้ือขายตามสัญญาท่ีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 

แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซ้ือจะคืนให้แก่ผู้ขายท้ังหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในก รณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ีผู้ชายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ีงออกตาม 

ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบส่ิงของตามเง่ือนไช 

และกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ ใดยจะต้องแจ้ง 

เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซ้ือทราบภายใบ ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันสิ้น 

สุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องใน 

การท่ีจะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก 

ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือซ่ีงมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซ้ือทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจ'ของ 

ผู้ซ้ือท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าส่ิงของท่ีจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือตามสัญญาน้ี เป็นส่ิงของท่ีผู้ขายจะต้องส่ังหรือนำเข้า 

มาจากต่างประเทศ และส่ิงของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ 

บริการรับขนไต้ตามที่รัฐมนตริว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุก 

โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้า 

ท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใข่เรือไทยหรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให้ 

บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ท้ังน้ีไม่ว่าการส่ังหรือนำเช้าส่ิงของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด



f  •»

ในการส่งมอบส่ิงของตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ถ้าสิ่งของน้ันเป็นสิ่งของตามวรรคหน่ึง ผู้ขาย 

จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของน้ัน ซ่ึงแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ 

เรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซ้ือพร้อมกับการส่งมอบส่ิงของด้วย

ในกรณิท่ีส่ิงของด้งกล่าวไม,ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ 

เรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซ่ึงแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย 

เรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซ่ึงแสดงว่าได้ขำระค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า 

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผู้ซ้ือด้วย

ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม 

ให้แก่ผู้ซ้ือ แต่จะขอส่งมอบส่ิงของดังกล่าวให้ผู้ซ้ือก่อนโดยยังไม่รับขำระเงินค่าส่ิงของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับส่ิงของดังกล่าวไว้ 

ก่อนและขำระเงินค่าส่ิงของเม่ือผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 

ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฟ้ายละ 

หน่ึงฉบับ

(ลงซ่ือ).

(ลงช่ือ).

(ลงช่ือ).

(นายวิชัย นุกบอุดมพร-) )

(นางสาวเอียมดีริ สุริยะ)

(ลงซ่ือ). .......................................... พยาน
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