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สัญญาเลขที่ ๓๖/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขท่ี ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย 
นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทบ นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖0/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซ่ึงต่อไปใน 
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซ้ือ" ฝ่าย'หน่ึง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอสส์แอนด์ซัพพลาย ซึ่งจดทะเบียนเนินนิติบุคคล ณ 
ลำนักงาบทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกัจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงาบใหญ่อยู่ เลขที่ 
๒๗๕ หมู่ ๓ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวอมลวรรณ ฟองมูล ผู้มีอำนาจลงนาม

‘บ  ^

ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ ลำนัโ'งาบทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการ 
ค้า กระทรวงพา.ณซย์ ท่ี ซม. ๐0๑๕๘๕ ลงวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๐๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
"ผู้ชาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ©. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ 

ANSI Lum ens จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน &■, (หน่ึง) งาน เนินราคาทั้งลิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕,๒๓๓.๖๔ บาท (ห้าพันสองร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสิ่ 
สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เนินของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เนิน 

ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตรกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ในกรณีที่เนินการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ 

แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตรกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเนินส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาตังต่อไปนี้ให้ถอเนินส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
ผนวก ๑ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๑ แผ่น
ผนวก ๒ สำเนาแต็ตตาลอก จำนวน ๔ แผ่น

ลงซื่อ......... ร ..........................
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงซื่อ.
U M [ \

(บางสาวอมลวรรณ ปองุ^



ผนวก ๓ สำเนารายละเอียดคุณลักษณะฯ 
ผนวก ๔ สำเนาใบต่อรองราคา 
ผนวก ๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
ผนวก ๖ สำเนาใบเสร็จรับเงิน

จำบวน ๓ แผ่น ,, 
จำนวน ๑ แผ่น 
จำนวน ๒ แผ่นX 
จำนวน ๑ แผ่น

ความใดใบเอกสารแนบท้ายสัญญาทีขั่ดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานีใ้ห้ใช้ข้อความใน 
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ชายจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซ้ือ 
คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มสิีทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้ง 
ส้ิน

ข้อ ๔. การล่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญขัย องค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๔๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่ง 
สัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบทลายครั้ง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 
ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๔. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่ ’มอนและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอนไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ี 

จะไม่รับสิ่งของน้ัน ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำไต้และนำสิ่งของมาส่ง 
มอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย1เอง และระยะเวลาที่เสียใปเพราะเหตุดัง 
กล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรันไม่ไต้

ขอ ๖. การชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน คาส่ิง'ของตาม'ข่อ ๑ ให้แกผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อไต้รับมอบสิ่งของตามข้อ'๔ ไว้โดย

ครบถ้วนแล้ว

ลงซ่ือ ป ี^ '
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

. ผ ู้ซ้ือ
(นางสาวอมลวรรณ ฟองมูล)



ข้อ ๗. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ร) 

(หน่ึง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดัง 
กล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ 
ซ่อมแซมหรือแกไขให้อยู่ในสภาพที่ใข้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๕ (ห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่า 
ใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายใบกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทํรเการนั้นเอง 
หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทบผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย 
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้น 
เอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติดามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๔1๐๐๐.๐๐ บาท 

(ลี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังลือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุบหลักทรัพย์ที่ 
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที'คณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม 
บัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 
ถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายล่งมอบลี่งของล่าข้าเป็นเหตุให้ 
ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่'ว่าจะเกิด1ข้ึน 
คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกับเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แท่ผู้ซื้อ 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื๋อผู้ขาย 
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ลงซื่อ............rfAบี้บ ั.............. ผู้ซ้ือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว 

หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลง'ขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย 

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ 
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคล 
อื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ 
ขายจะต้องซดใช้ราคาที,เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑ 0 . ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น 

รายวันในอัตราร้อยละ 0.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ใต้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม 
สัญญาจนถึงวันที,ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้'ขายส่งมอบเพียง1บาง 
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้[ดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบส่ิงของ 
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปไต้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง 
ให้ซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อไต้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย 
เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ©๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า 

ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าบรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก'ผู้ซื้อใดยสิ้นเชิง 
ภายในกำหนด ๑ £  (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม 
จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด (ริ)๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 
ผู้ซ้ือ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย

ลงซื่อ..............£ £ . ..........
(นาย:วิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ซื้อ
(นางสาวอมลวรรณ ฟองมูล)



แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผ้ชื้อจะคืนให้แก่ผ้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ชื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายใม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข 
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้โดยจะต้องแจ้ง 
เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ชื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้น 
สุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏินัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องใน 
การที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาล่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก 
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ชื้อซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ชื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ 
ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใข้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องล่งมอบให้แก'ผู้ชื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือน่าเข้า 

มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องน่าเข้ามาโดยหางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ 
บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก 
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้า 
ท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้ 
บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือน่าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการล่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ชื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย 
จะต้องล่งมอบใบตราล่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งลำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ 
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ชื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ 
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องล่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย 
เรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ขำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า 
ด้วยการล่งเสริมการพาณีซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ชื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ล่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้ 
แก่ผู้ชื้อ แต่จิะฃอล่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม,รับขำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ชื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ 
ก่อนและขำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปเไยัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ลงซื่อ & น
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ชื้อ ..ผ ู้ขาย
(นางสาวอมลวรรณ ฟองมล)



สัญญ"'นี้'ทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกตองตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเ1ข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างรดถือไว้ฝ่ายละ 
หน่ึงฉบับ

เล1ชท่ี,โครงการ ๖£๐๓๗๔๑๗๕๐๘ 
เลขคุมสัญญา ๖๕๐๕๐๑๐๐๔๖๐๕

(ลงซื่อ).......  ...............^ . ' / บ ^ ...........
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

.ผ ู้ซ้ือ
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(ลงซือ)..................น ...ะ -....? .....'...................... พยาน

(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงซื่อ)..........................บ ]..'บ .........................พยาน
(บางลาวภัทราวรรณ จินะการณ์)


