
สัญญาเลขที่ ๔๖/๒๕๖๕:

สัญญาซ้ือขาย

สัญญาฉบับบ้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบล/แขวง ป่าสัก อำเภอ/ 
เขต เมิองลำพูน จังหวัด ลำพูน เม่ือวันท่ี ๑® สิงหาคม ๒๔๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นาย 
วิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๔๖๔ ลงวับท่ี ๒๘ เมษายน ๒๔๖๔ 1 คำส่ังท่ี 
๗๙๐/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ คำส่ังท่ี ๗๑๖/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๔๖๔ ซ่ึงต่อไปใน 
สัญญาบี้เรียกว่า ’'ผู้ซ้ือ" ฝ่ายหบี้ง กับ ร้านเคเอ็นที่ อิเลคทริค โดยนายภัทรทวิ ศรีชนะไพร อยู่บ้าน เลขท่ี ๑๔๖ 
หมู่ ๒ ถนนเลี่ยงเมิองดอยติ - ป่าขาง ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 
๓๔๑๐๑๐๐๒๖๔๙๖๔ ดังปรากฏตามลำเนาบัตรประซาชนแบบท้ายสัญญาบี้ ซ่ึงตอไปในสัญญาบ้ีเรียกว่า "ผู้ชาย" อีก 
ฝ่ายหบ่ีง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมิฃัอความตังต่อไปบ้ี 

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ชายตกลงขาย ครุภัณฑ์ลำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๔ รายการ 

เที่อติดตั้งห้องทำงานคณะผู้บริหารและท้องรับรองผู้มๆติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ (ส่ี) รายการ 
เป็นราคาท้ังล้ิน ๔๔๗,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหม่ืนเจ็ดพันส่ีร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
จำบวบ ๒๙,๙๒๓.๓๖ บาท (สองหม่ืนเถ้าพันเก้าร้อยยีสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอีนๆและค่า 
ใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ชายรับรองว่าสิ่งของที่ชายให้ตามสัญญาบี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น 

ของเก่าเก็บ และมิคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแบบท้ายสัญญาผนวก ๒
ใบกรณีที่เป็นการซื้อส่ีงฃองซ่ึงจะต้องมิการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เม่ือตรวจทดสอบ 

แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญาบ้ีด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาตังต่อไปบี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาบี้ 
๓.๑ ผนวก ๑ ลำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๑ แผ่น
๓.๒ ผนวก ๒ สำเนารายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน ๔๔ แผ่น

(ลงชื่อ) น ั^ ภ ั'  ผู้ซื้อ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย
(นายภัทรทวี ศรีซนะไพร)



๓.๓ ผนวก ๓ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ แผ่น 
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบทะเบียนภา'รมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ แผ่น
๓.๕ ผนวก ๔ สำเนาใบเสร็จรับเงิน อบจ.สำพูน จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ใหัใซ้ฃ้อความใน 
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที'เอกสารแนบท้ายสัญญาซัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยซองผู้ซื้อ 
คำวินิจฉัยซองผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเล ียหาย หรือค่าใข้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้ง 
ส้ิน

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งซองที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดใว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือ 
เครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแด่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการซองผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมือผู้ซื้อไต้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพิ่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ีงสิทธิท่ี 

จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำไต้และนำสิ่งของมาส่ง 
มอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใข้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เลียไปเพราะเหตุตัง 
กล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อไต้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๔ ไว้ใดย 

ครบถ้วนแล้ว โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ตังนี้
งวดที่ ร) เป็นจำนวนเงิน ๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายไต้ส่งมอบ 

เครื่องปรับอากาศแบบฝิงฝ็าเพดาบ ขนาด ๔๒,๐๐๐ บีทียู ครบถ้วนตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใบ ๑๐ ตุลาคม 
๒๔๖๔ โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ตังนี้

งวดที, ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสบสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายไต้ส่ง

ผู้ซื้อ (ลงข้อ)
(นายภัทรทวี ศรีซนะไพร)

(ลงช่ือ)
(นาย่วิชัย บุญอุดมพร)

ผิขาย



มอบ เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ็าเพดาน ขนาด ๓๖,0๐๐ {เทยู ครบถ้วนตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๕ โดยผู้ซื้อตกลงขำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

งวดที, ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓ ๐,๙๐๐.๐0 บาท (สามหมื่นเถ้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ 
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู ครบถ้วนตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนี่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่ง 
มอบ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ครบถ้วนตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๕

ข้อ ๗. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ 

(หบง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดัง 
กล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอับเนื่องมาจากการใข้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ 
ซ่อมแซมหรือแก่ไขให้อยู่ในสภาพที่ใข้การได้ดีดังเติม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่ 
คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งลิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้น 
เองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งลิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย 
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนื่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้น 
เอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความขำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบขำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่บทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ขดใข้ค่าใข้จ่ายหรือค่าเสิยหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลัก 
ประกับการปฏิบัติตามสัญญาได้

บาท(สองหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ 
ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ 
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกับตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม 
บัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบ ัต ิตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกับเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๘๗๐.๐๐

กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกับ

(ลงข่ือ) ผู้ซิอ
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายภัทรทวิ ศรีขนะไพร)



หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอ,บคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้ขายตลอดอายุส ัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 
ถ้งความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายล่งมอบสิ่งของล่าข้าเป็นเหตุให้ 
ระยะเวลาล่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น 
คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนี่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อ 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย 
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเล ิกส ัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนี่ง หรือเมื่อครบกำหนดล่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แถ้ว 

หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือล่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีลิทธิบอกเลิกสัญญา 
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใข้สืทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย 

ในกรณีที่ผู้ซื้อใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรีบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ 
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ไต้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคล 
อื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา 
ขายจะต้องซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมีไต้ใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น 

รายวันในอัตราร้อยละ 0.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไมใต้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม 
สัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายไต้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นขุด แต่ผู้,ขายส่งมอบเพียงบาง 
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การไต้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ไต้ส่งมอบสิ่งของ 
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งขุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีไต้ใข้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปไต้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกับตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง 
ให้ซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ไต้ และถ้าผู้ซื้อไต้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย 
เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค ่าเล ิยหาย และค่าใช้จ ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าเ̂

(ลงซอ) r  ผู้ขาย
(นายภัทรทวี ครืซนะไพร)

(ลงซ่ือ) rst. ผ้ซ้ือ
(นายวีซัย บุญอุดมพร)
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ปรับ ค่าเสียหาย หรัอค่าใช้จ่ายแก่ผู้ช ื้อ ผู้ขายต้อง,ซดใช้ค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก'ผู้ชื้อโดยสิ้นเซิง 
ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ชื้อ หากผู้ขายไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ชื้อมีสืทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ชื้อขายที่ต้องขำระ หรือบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบ้ติตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ชื้อขายที'ต้องชำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที'เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม 
จำนวนค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วัน นับกัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 
ผู้ช้ือ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ชื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ชื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาล ่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ชื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณีอันหน็่งอัน'ใด'ที่ผู้'ขาย'ไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัลคุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข 
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้ขายมีลิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาล่งมอบตามสัญญาไต้ โดยจะต้องแจ้ง 
เหตุหรือพฤติการณีดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ชื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันที’เหตุนั้นส้ิน 
สุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม'ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายไต้สละลิทธิเรียกร้องใน 
การที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก 
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ชื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ชื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาล่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ 
ชื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องล่งมอบให้แก่ผู้ชื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเช้า 

มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเช้ามาโดยทางเรือใบเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ 
บริการรับขบได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก 
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสีทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้า 
ท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออีนที่มีใซ่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้ 
บรรทุกโดยเรืออื่นไต้ ทั้งนี้ไม'ว่าการสั่งหรือนำเช้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ชื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย

(ลงช่ือ) ร ใZ '
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ช้ือ ผู้ขาย



จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill o f  Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าใต้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ 
เรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไมใต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ 
เรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย 
เรืออื่นไต้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้ชำระค่าซรรมเนิยมพิเศษเนื่องจากการไม,บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า 
ด้วยการส่งเสริมการพาณีขยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนื่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม,ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนื่งดังกล่าวใบวรรคสองและวรรคสามให้ 
แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับขำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ 
กอบและชำระเงินค่าสิงของเมื่อผู้ขายไต้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วไต้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกับ คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมีอซึ่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 
หน่ึงฉบับ

นุ 5*(ลงขอ)...................... 'บ ... .;บ .ั............................ ผู้ซอ
(นายวีชัย บญอฺดมพร)

(ลงชื่อ)................................................................... ผู้ขาย
(นายภัทรทวี ศรืซนะไพร)

(ลงชื่อ).................ว่ข้.■ !!...........................................พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิรื สุริยะ)

J (/เก) 'น{(ลงซอ).............................. :............... พยาน
(นางสาวภัทร์ธินันทํ ไขยวรรณ์)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๘๗๐๖๙๕๘๔ 
เลขคุมสัญญา ๖๕๐๘๐๑๐๐๓๗๗๒


