
สัญญาซ้ือขาย

สัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วน'จังVทัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิขัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำส่ังๆ ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวับท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
และคำส่ังๆ ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ซ้ือ" ฝ่ายหน่ึง กับ ห้างหุ้นส่วน 
จำกัด เชียงใหม่พรภัณฑ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาบทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มืสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๑๒๕,๑๒๗1๑๒๙ ถนนช้างม่อย ตำบลช้างม่อย 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบายกำพล หินสวน ผู้รับมอบอำนาจจากบางสาวดารารัตน์ ลักษณ์คิริ 
ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ชม. ๐๐๑๗๐๑ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ 
ลงวันที' ๑ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ .  ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังน้ี 

รายการที่ ๑ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕ ชุด
เป็น,จำนวนเงิน ๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน)

รายการที่ ๒ โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด
เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๑๒๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เป็นราคาท้ังส้ิน ๖๑,๕๒๐.๐๐ บาท (หกหม่ืนหน่ึงพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 
๔1๐๒๔.๖๗ บาท (สี่พันยี่สิบส่ีบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ 

เก่าเก็บ และมิคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ดํ่ากว่าท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และผนวก ๒
ในกรณีท่ีเป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เม่ือตรวจทดสอบแล้ว 

ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตรกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ผู้ซ้ือ
(นายกำพล หินสวน)(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปบี้ ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สัญญาบี้
๓.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะๆ
๓.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคา
๓.๓ ผนวก ๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ
๓.๕ ผนวก ๕ สำเนาใบเสร็จรับเงินคํ้าประกับสัญญา

จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๒ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาบี้ให้ใช้ข้อความในสัญญา
บ้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ชื้อคำวินิจฉัยของ 
ผู้ช้ือให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ชื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ชื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ชื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 

ภายในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญาบี้ พร้อมท้ังหีบห่อหรือ 
เครื่องรัดพ้นผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญาบี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายคร้ัง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ชื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ในวันและเวลาทำการของผู้ชื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ช้ือ

ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผู้ชื้อไต้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็บว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ช้ือจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ช้ือทรงไว้ซ่ีงสิทธิท่ีจะ 

ไม่รับส่ิงของน้ัน ในกรณีเข่นว่าบี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าท่ีจะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบ 
ให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้!ฃให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ 
ดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไมใต้

ข้อ ๖. การขำระเงิน
ผู้ชื้อตกลงขำระเงิน ค่าส่ิงของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ชื้อได้รับมอบส่ิงของตามข้อ ๕ ไว้โดย

ครบถ้วนแล้ว

ผู้ช้ือ



ข้อ ๗. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความขำรุดบกพร่องหรือข้ดข้องของสิ่ง‘ของตามสัญญาน้ี เป็นเวลา ๑ (หน่ึง) 

ปี นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือโด้รับมอบส่ิงของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 
หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม 
หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีใข้การได้ดีดังเติม ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับกัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือโดยไม่คิดค่าใช้ 
จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะทำการน้ันเองหรือ 
จ้างผู้อื่บให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ 
ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ึงไต้ ผู้ซื้อมีสิทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือขัดช้องน้ันเอง 
หรือให้ผู้อ่ืนแก้ไขความขำรุดบกพร่องหรือขัดช้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเองหรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิด 
ตามสัญญา หากผู้ขายไม่ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเลียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๗๖.0๐ บาท 

(สามพันเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕(ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซ้ือเพ่ือเป็นหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกันดัง 
กล่าวจะต้องออกโดยซนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้ 
รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม 
บัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกับตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ 
ผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง 
ความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม,ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะ 
เวลาล่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด 
ผู้ขายต้องหาหลักประกับใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใบ 
(ริ)๕  (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย 
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว



ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเม่ือครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญาน้ีแล้ว 

หากผู้ขายไม่ส่งมอบส่ิงของท่ีตกลงขายให้แก่ผู้ซอหรือส่งมอบไม,ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไต้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาบั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซ้ือใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) 
ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ไต้ แล้วแต่ผู้ซ้ือจะเห็บสมควร และถ้าผู้ซ้ือจัดซ้ือส่ิงของจากบุคคลอื่น 
เต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที,ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (ลาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา 
ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไวในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
ในกรณีท่ีผู้ซ้ือมิไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน 

ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิงของท่ียังไม่ไต้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดดามสัญญา 
จบถึงวันที่ผู้ขายไต้นำส่ิงของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซึ๋อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับใบกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบถันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การไต้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไมใต้ส่งมอบส่ิงของบ้ันเลย 
และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังมีไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาบ้ัน หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปไต้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประถันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง 
ให้ชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมขึ้นตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ไต้ และถ้าผู้ซื้อไต้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย 
เม่ือครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิท่ีจะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซ้ือโดยสินเชิง 
ภายในกำหนด ๑๕: (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ชายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลัก 
ประถันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายทีบังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลัก 
ประถันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวน 
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายบั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ 

หากมีเงินค่าสิ่งของทีซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายท้ังหมด

(ลงข่ือ)..
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผ้ซึอ



ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่็งออกตามความ 
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบส่ิงของตามเง่ือนไขและ 
กำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาไต้โดยจะต้องแจ้งเหตุ 
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุด 
ลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ขายไต้สละสิทธิเรียกร้องในการที่ 
จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาล่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด 
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาล่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซ้ือ 
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใข้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องล่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นส่ิงของท่ีผู้ขายจะต้องส่ังหรือนำเข้า 

มาจากต่างประเทศ และสิ่งของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ 
บริการรับขนไต้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุก 
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้า 
ท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้ 
บรรทุกโดยเรืออื่นไต้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบส่ิงของตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ถ้าส่ิงของน้ันเป็นส่ิงของตามวรรคหน่ึง ผู้ขาย 
จะต้องล่งมอบใบตราล่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราล่งสำหรับของน้ัน ซ่ึงแสดงว่าไต้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ 
เรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซ้ือพร้อมกับการส่งมอบส่ิงของด้วย

ในกรณีที่ส่ิงของดังกล่าวไม่ไต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ 
เรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย 
เรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า 
ด้วยการล่งเสริมการพาณีซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ล่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้ 
แก่ผู้ซ้ือ แต่จะขอล่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซ้ือก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าส่ิงของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับส่ิงของดังกล่าวไว้ 
ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายไต้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงขื่อ).................. .............................................ผู้ซ้ือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายล:
หนงฉบับ

เลขทีโครงการ ๖๕๐๘๗๓๘๐๑๙๘

(ลงช่ือ)................. ป ี^ ^ . . .......................ผ้ข้ึอ
(นายวิชัยบณอดมพร)sOa "

ไ'ร.๖ ^ ^ r \ ' / ' • ^ ง1ช่ือ)......... ......................... ........................... ผ้ฃาย
ร ) ( น า ย ก ำ พ ล  หินสวน)

(ลงช่ือ)............... .............................................. พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)^(ลงซอ).............................................................. พยาน
(บางสาวโซติกา พันธุเศษ)

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๘๐๑๐๐๘๓๓๓


