
สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๔๐/เอ๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ ตำแหน่ง นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ซ้ือ" ฝ่ายหนึ่ง กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง 
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฌนาธุรกิจ 
การค้า กระทรวงพาณิขย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๑๖๐ หมู่ ๑ ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซ่ึงมอบ 
อำนาจทำการจำหน่ายให้กับ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗/๑ หมู่ ๖ ตำบลทำวังตาล อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร และนางดาราวรรณ ทิพย์เนตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลป่รากฎ 
ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ท่ี ซม.๐๐๖๗๔๗ ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๔๖๔ และมอบอำนาจช่วงให้ นายณัฐนนท์ พันธุหาญ ตามหนังสือมอบอำนาจ 
ลงวับท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๔๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู,สัญญาไค้ตกลงกันมิฃ้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอส.ที รสจืด ชนิดกล่อง 

ขนาด ๒๐๐ ชีชี. จำนวน ๒๖,๗๐๓ กล่อง ลำหรับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าป่วย และโรงเรียน 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป่ สถานศึกษาใบสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภาคเรียนที่ ๑ 
บีการศึกษา ๒๔๖๔ และช่วงบีดภาคเรียน ประจำบีงบประมาณ พ.ศ. ๖๔๖๔ จำนวน ๑ (หน่ึง) โครงการ เป็น-ราคาท้ังส้ิน 
๒๐๘,๘๑๗.๔๖ บาท (สองแสนแปดพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทส่ีลิบหกสตางค์) ซึ่งไค้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ......... บาท
(-) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เปึนของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ 

เก่าเก็บ และมิคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑
ในกรณีที่เป็นการซ้ือสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เม่ือตรวจทดสอบแล้ว 

ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตรกว่าที่กำหนดไว้ดามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแบบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้ 
๓.๑ ผนวก ๑ สำเนาประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนฯ จำนวน ๖๔ หน้า 
๓.๒ ผนวก ๒ ลำเนาหนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ประกอบการภาคเอกซน) จำนวน ๑ หน้า 
๓.๓ ผนวก ๓ สำเนาหนังสือมอบอำนาจช่วง จำนวน ๑ หน้า
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๓.๕ ผนวก ๕ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๑ หน้า 
๓.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดการจัดส่งอาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน ๑ หน้า 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ี 

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซ้ือคำวินิจฉัยขอ่งผู้ซ้ือ 
ให้ถือเน้นท่ีสุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติมจากผู้ซ้ือท้ังส้ิน

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบส่ิงของท่ีซ้ือขายตามสัญญาให้แก'ผู้ซ้ือ ณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ปาป๋วย ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ตามรายละเอียดการจัดส่งอาหารเสริม นมโรงเรียน (ผนวก ๖)
โดยส่งมอบภายในวันท่ี ๑ ของเดือน ต้ังแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากวันท่ี ๑ ของเดือนใดตรง 
กับวันหยุดให้ทำการส่งมอบก่อน สำหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ส่งมอบภายในวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และช่วงปิด 
ภาคเรียนเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดเวลาส่งมอบงาบหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันท่ี ภายในวับท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 
ให้ถูกต้องและครบล้วนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญาน้ีพร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบส่ิงของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเน้นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายคร้ังผู้ขาย 
จะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละคร้ังโดยทำเน้นหนังสือนำไปย่ืนต่อผู้ซ้ือ พ - ในวันและเวลาทำการของผู้ซ้ือ ก่อนวัน 
ส่งมอบไม่น้อยกว่า ๐ 0 วันทำการของผู้ซ้ือ

ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อไต้ตรวจรับส่ิงของท่ีส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบล้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซ้ือจะออก หลัก 

ฐานการรับมอบเน้นหนังสือไว้ให้ เพ่ือผู้ขายนำมาเน้นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าส่ิงของน้ัน
ล้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ีงสิทธิท่ีจะไม่รับ 

ส่ิงของน้ัน ในกรณีเช่นว่าน้ี ผู้ขายต้องรีบนำส่ิงของน้ันกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทำไต้และนำส่ิงของมาล่งมอบให้ใหม่ หรือ 
ต้อง,ทำการแก้!'ขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่า'ใช้'จ่าย’ของผู้'ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมา 
อ้างเน้นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้

ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อไต้รับมอบส่ิงของตามข้อ๕ ไว้โดยครบ 

ล้วนแล้ว โดยผู้ซ้ือตกลงชำระเงินค่าส่ิงของให้แก่ผู้ขาย ดังน้ี
งวดที่ ๑ เน้นจำนวนเงิน ๕๓.,๔๑๘.๔๒ บาท (ห้าหม่ืนสามพันส่ี,ร้อยสิบแปดบาทส่ีสิบสองสตางค์)

เม่ือผู้ขายไต้ส่งมอบ นมสดหรือผลิตภัณฑ์นม(50.13.17.01 ) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
และช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๕ ๒๕.๕๘ % ตามรายละเอียดการส่งมอบ ข้อ ๔ และ รายละเอียด 
การส่งจัดส่งอาหารเสริมนมโรงเรียน (ผนวก ๖) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เน้นจำนวนเงิน ๓๓,๙๘๓.๕๔ บาท (สามหม่ืนสามพันเล้าร้อยเล้าสิบสามบาทห้าสิบส่ี 
สตางค์)เมื่อผู้ขายไต้ส่งมอบนมสดหรือผลิตภัณฑ์นม(50.13.17.01)อาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่๑ ปีการ 
ศึกษา ๒๕๖๕ และช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’B๕ ๑๖.๒๘ % ตามรายละเอียดการส่งมอบ ข้อ ๔ 
และ รายละเอียดการส่งจัดส่งอาหารเสริมนมโรงเรียน (ผนวก ๖) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
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งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๒๓๑.๐๒ บาท (สามหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทสองสตางค์) 
เม่ือผู้ฃายได้ส่งมอบ นมสดหรือผลิตภัณฑ์นม(50.13.17.01 ) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
และช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๗.๘๓ % ตามรายละเอียดการส่งมอบ ข้อ ๔ และ รายละเอียด 
การส่งจัดส่งอาหารเสริมนมโรงเรียน (ผนวก ๖) ให้แล้วเสร็จภายใบ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๘๔,๑๗๔.๔๘ บาท (แปดหม่ืนส่ีพันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทส่ีสิบแปดสตางค์)
เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบ นมสดหรือผลิตภัณฑ์นม(50.13.17.01 ) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
และช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบถ้วนตามสัญญา ตามรายละเอียดการส่งมอบ ข้อ ๔ และ ราย 
ละเอียดการส่งจัดส่งอาหารเสรีมนมโรงเรียน (ผนวก ๖) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หน่ึง) 

เดือน นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือได้รับมอบส่ิงของท้ังหมดไว้โดยถูกต้องครบล้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 
หากสิ่งของตามสัญญาน้ีเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเน่ืองมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม 
หรือแก้ไขให้อยู่ใบุสภาพท่ีใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือโดยไมคดค่าใช้จ่ายใดๆ 
ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะทำการน้ันเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ 
ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ 
ขายแก้ไขใบระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ึงได้ ผู้ซ้ือมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องน้ันเอง หรือ 
ให้ผู้อ่ืนแก้ไขความขำรุดบกพร่องหรือขัดช้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การที่ผู้ซ้ือทำการน้ันเอง หรือให้ผู้อ่ืนทำการน้ันแทนผู้ขาย ไมท้าให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเลียหายตามท่ีผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซ้ือมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น........... -............. เป็นจำนวนเงิน

............-............ บาท
(................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ....... -........ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซ้ือเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาน้ี

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ําประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ํา'ประกันดัง 
กล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับ 
รนญาตให้ประกอบกิจการเงินทุบเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวีธิการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ 
และจะต้องมีอายุการค้ําประกันตลอดไปจบกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี



๔
หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ 

ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ 
รับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่ง 
มอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขี้นคราวใดผู้ขาย 
ต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ข้ีอภายใน
...............................(.........) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคึนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมือผู้ขายพ้นจาก 
ข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฎิบ้ติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมือครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญาน้ีแล้ว 

หากผู้ขายไม่ส่งมอบส่ิงของท่ีตกลงขายให้แก่ผู้ซ้ือหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไต้ การใข้สืทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซ้ือท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีท่ีผู้ซ้ือใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) 
ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ไต้ แล้วแต่ผู้ซ้ือจะเห็บลมควร และถ้าผู้ซ้ือจัดซื้อส่ิงของจากบุคคลอื่นเต็ม 
จำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หน่ึง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะ 
ต้องขดใช้ราคาที่เพ่ิมข้ึนจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาน้ีด้วย

ข้อ ๑0. ค่าปรับ
ในกรณีท่ีผู้ซ้ือมิไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวับ 

ในอัตราร้อยละ ๐.๒0 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่ิงของท่ียังไมใต้รับมอบ นับลัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวัน 
ที่ผู้ขายไต้นำส่ิงของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงซ้ือขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การไต้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไมใต้ส่งมอบส่ิงของน้ันเลย 
และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังมิไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ซ้ือจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ 
ราคาท่ีเพ่ิมขึ้นตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซ้ือใต้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมือครบ 
กำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่า 

เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซ้ือโดยส้ินเซิงภายใน 
กำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับสัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ หากผู้ขายไม่ซดใช้ไห้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 
ดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม



๕
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ชื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลัก 

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังโม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่า 
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ี!ด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ชื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ชื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง 
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ช้ือจะคืนให้แก,ผู้ขายท้ังหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ชื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ีงออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดชื้ออัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบส่ิงของตามเง่ือนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือ 
พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ช้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือ 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการท่ีจะ 
ของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ 
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ชื้อซี่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ชื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ใบดุลพินิจของผู้ชื้อที่จะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ชื้อตามสัญญาบี้ เป็นส่ิงของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเช้ามาจาก 

ต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่ 
มีสิทธิเช่นเดิยวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลง 
เรืออ่ืนท่ิมิใช่เรือไทยหรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาคยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ 
ว่าการสั่งหรือนำเช้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบส่ิงของตามสัญญาให้แก่ผู้ช้ือ ถ้าส่ิงของน้ันเป็นส่ิงของตามวรรคหน่ึง ผู้ขายจะต้อง 
ส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือลำเนาใบตราส่งลำหรับของน้ัน ซ่็งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมี 
สิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ชื้อพร้อมกับการส่งมอบส่ิงของด้วย

ในกรณีที่ส่ิงของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือทิ่มี 
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ 
หรือหลักฐานซ่ึงแสดงว่าได้ชำระด่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง 
เสริมการพาณีชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ชื้อด้วย

ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ชื้อ 
แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ชื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าส่ิงของ ผู้ช้ือมีสิทธิรับส่ิงของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระ 
เงินค่าสิ่งของเมือผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ผู้ซอ



๖

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอยดตลอด 
แล้ว จึงไต้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างรดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)
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(นางสาวเรณุกา จาอาบาล)
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