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สัญ ญาซือ้ ขาย
สัญ ญาเลขที่...... ร.?./.!^.]?.ร.
สัญญาฉบับนีท้ ำฃีน้ ณ
ศรธานี ศำบล/แขวง โนนสูง อำ๓ อ/เขต โนใ
จังหวัด เมือ่ วัน ที่ ^^....^.?.ไ.^...!??^.^.?..................ระหว่าง เท*
โดย นายประสงค์
ซึง่ ต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า "ผูซ้ อ้ื ' ฝ่ายหนึง่ กับ
ซึง่ จศทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คล
ณ นักงไนทะเบียนหุน้ ส่วนบรีษทั จังหวัดลระแก้ว กรมหัฒน
. มีสำนักงานใหญ่อยู่
โดย
ผูม้ อี ำนาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำบ่' ฑนทะเบียนทุนส่วนบริษทั จังหวัดสระแก้ว
ลงวันที่
และหนังสือมอบอำนาจลงวับที่
'©๕:๖๐ แนบท้ายสัญ ญานี้ ซึง่ ต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า "ผูข้ าย" อีกฝ่ายหนึง่
คูส่ ญ
ั ญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ด ล ': ค ม

ข้อ ๑. ข้อ ตกลงซือ้ ขาย
ผูซ้ อ้ื ตกลงซือ้ และผูข้ ายตกลงขาย อาหารเสรีม (นม) ไห้เด็กศูนย์พฒ
ั น แดกเล็ก โนสังกัด
ะจง จำนวน ๓,
ไรอยยสบแปด) ถ'•ไ
เปนราคาทงลน
จำนวน

...1' บาท \สอง'’’"
บาท

ขงไดรวม/ไวษมู ลคาเพม
ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆและค่าไข้จา่ ยทัง้ ปวง

ด้วยแล้ว
ข้อ

การรับ รองคุณ ภาพ
ผูข้ ายรับรองว่าสิง่ ของทีข่ ายให้ตามสัญญานีเ้ ป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น
ของเก่าเก็บ และมีคณ
ุ ภาพ และคุณสมบีตไม่ตา่ํ กว่าทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก...๔...........
ในกรณีทเ่ี ป็นการซือ้ สิง่ ของซึง่ จะต้องมีการตรวจทดสอบ ผูข้ ายรับรองว่า เมือ่ ตรวจทดสอบ
แล้วต้องมีคณ
ุ ภาพและคุณสมบัตไิ ม่ตา่ํ กว่าทีก่ ำหนดไว้ตามสัญญานีด้ ว้ ย
ข้อ

๒ .

เอกสารอับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนีใ้ ห้ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของ สัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ (รายการคุณ ลักษณะเฉพาะ)
จำนวน
จำนวน-.
*5ก.๒ ผนวก ๒ ( 'ตาลอก) &
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๓.๓ ผนวก ' า (แบบIป
๓.๓ ผนวก ๙ (โบเสนอร.คา)
๓.๔ ผนวก ๕ "‘ลฯ
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จำนวน.......... -.............หน้า
จำนวน ...... ๑ .........หน้า
จำนวน.........-..........หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีข่ ดั หรือแย้งกับข้อความในสัญญานีใ้ ห้เข้ขอ้ ความใน
สัญญานีบ้ งั คับ และในกรณีทเ่ี อกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ติ ามคำวินจิ ฉัยของผูซ้ อ้ื
คำวินจิ ฉัยของผูซ้ อ้ื ให้ถอื เนินทีส่ ดุ และผูข้ ายใม่มสี ทิ ธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จา่ ยใดๆเพิม่ เติมจากผูซ้ อ้ื ทัง้
สิน้
ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผูข้ ายจะส่งมอบสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายตามสัญญาให้แก่ผซู้ อ้ื ณ เทศบาลตำบลโนนดูง ๑๔๔
ถนน.ศรีธ,านิ ภายใบวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๐๕๖๑ ให้ถกู ต้องและครบถ้วนตามทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อม
ทัง้ หีบห่อหรือเครือ่ งรัดพันผูกโดยเรียบร้อย ในการส่งมอบผูข้ ายจะส่งมอบเนิน ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เว้นวันหยุด
ราขการ จำนวน ๒๑ วัน โดยส่งมอบให้
ศูนย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล ๑ (รัฐราษฎรืสงเคราะห์) จำนวน ๒๕๒ ถุง (๑๒ คน X ๒๑ วัน)
ศูนย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง)
จำนวน ๘๘๒ ถุง (๔๒ คน X ๒๑ วัน)
ศูนย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พฒ
ั นา) จำนวน ๖๓๐ ถุง (๓๐ คน X ๒๑ วัน)
รวมทัง้ หมด ๑,๗๖๔ ถุง
งวดที่ ๒ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ เว้นวันหยุดราขการ
จำนวน ๒๑ วัน เว้นวันหยุดราซการ จำนวน ๒๑ วัน โดยส่งมอบให้
ศูนย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน ๒๕๒ ถุง (๑๒ คน X ๒๑ วัน)
ศูน ย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง)
จำนวน ๘๘๒ ถุง (๔© คน X ๒๑ วัน)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พฒ
ั นา) จำนวน ๖๓๐ ถุง (๓๐ คน X ๒๑ วัน)
รวมทัง้ หมด ๑,๗๖๔ ถุง
การส่งมอบสิง่ ของตามสัญญานี้ ใม่วา่ จะเนินการส่งมอบเพียงครัง้ เดียว หรือส่งมอบหลายครัง้
ผูข้ ายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครัง้ โดยทำเนิบหนังสิอนำไปยืนต่อผูซ้ อ้ื ณ เทศบาลตำบลโนนลง ๑๔๕ ถ.ศรี
ธานิ ใบวันและเวลาทำการของผูซ้ อ้ื ก่อนวันส่งมอบไม่นอ้ ยกว่า ๑ (หนึง่ ) วันทำการของผูซ้ อ้ื
ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมือ่ ผูซ้ อ้ื ได้ตรวจรับสิง่ ของทีส่ ง่ มอบและเห็บว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผูซ้ อ้ื จะออก
หลักฐานการรับมอบเนินหนังสือไว้ให้ เพือ่ ผูข้ ายนำมาเนินหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิง่ ของนัน้
ถ้าผลของการตรวจรับปรากภว่าสิง่ ของทีผ่ ข้ ายส่งมอบไม่ตรงตาม^
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ม อ บ ใ ห ,1หรือต้องทำการแ^ฃให้ถ กู ต้อ4ตาม'’ ■ ■ วยค่าใช้ ายขลงผูข้ ายเอง และระยะเวลาทีเ่ สียไปเพราะเหตุดงั
V (วกขายจะนำมาอ้างเป็น เหตุขอขยายเวลาส่ ' นดามสัญญทหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้
ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผูซ้ อ้ื ตกลงชำระเงิน ค่าสิง่ ของตามข้อ ๑ ให้แก่ผขู้ าย เมือ่ ผูซ้ อ้ื ไต้รบั มอบสิง่ ของตามข้อ ๔ ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว โดยชำระเงินเป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จะจ่ายเมือ่ ผูข้ ายส่งมอบอาหารเสริม (นม) ให้เด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตำบลโนนสูง งวดที่ ๑ ตามข้อ ๕ นมจืดขนิดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๑,๗๖๔ ถุง ๆ ละ ๖.๔๘ บาท
เป็นเงิน ๑๑,๖๐๗.๑๒ บาท (หนึง่ หมืน่ หนึง่ พันหกร้อยเจ็ดบาทสิบสองสตางค์) โดยคณะกรรมการตรวจรับ ไต้ทำการ
ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว
งวดที่ ๒ จะจ่ายเมือ่ ผูข้ ายส่งมอบอาหารเสริม (นม) ให้เด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตำบลโนนสูง งวดที่ ๒ ตามข้อ ๕ นมจืดซนิดพาสเจอริไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๑,๗๖๔ ถุง ๆ ละ ๖.๔๘ บาท
เป็นเงิน ๑๑,๖๐๗.๑๒ บาท (หนึง่ หมืน่ หนึง่ พับหกร้อยเจ็ดบาทสิบสองสตางค์) โดยคณะกรรมการตรวจรับ ไต้ทำการ
ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว

ข้อ ๗. การรับ ประกัน ความชำรุดบกพร่อง
ผูข้ ายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิง่ ของตามสัญญานี้ เป็นเวลา
นับถัดจากวันทีผ่ ซู้ อ้ื ไต้รบั มอบสิง่ ของทัง้ หมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลา
ดังกล่าว หากสิง่ ของตามสัญญานีเ้ กิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนือ่ งมาจากการใช้งานตามปกติ ผูข้ ายจะต้อง
จัดการซีอมแซมหรือแกไขให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ข้การไต้ดดี งั เติมภายใน '•วับ นับ ถัด จากวัน ทีไ่ ต้ร บั แจังจากผูซ้ อ้ื โดยไม่
คิดค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ ลิน้ หากผูข้ ายไม่จดั การซ่อมแซมหรือแก้!ขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิทจ่ี ะทำการนัน้
เองหรือจ้างผูอ้ นให้ทำการนัน้ แทนผูข้ าย โดยผูข้ ายต้องเป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยเองทัง้ ลิน้
ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย
ให้ผขู้ ายแก้ไขในระยะเวลาทีก่ ำหนดไว้ตามวรรคหนึง่ ไต้ ผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนัน้
เอง หรือให้ผอู้ น่ึ แก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผูข้ ายต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
การทีผ่ ซู้ อ้ื ทำการนัน้ เอง หรือให้ผอู้ บ่ื ทำการนัน้ แทนผูข้ าย ไม่ทำให้ผขู้ ายหลุดพันจาก
ความรับผิดตามสัญญา หากผูข้ ายไม่ขดใช้คา่ ใช้จา่ ยหรือค่าเสียหายตามทีผ่ ซู้ อ้ื เรียกร้องผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิบงั คับจากหลัก
ประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาไต้
ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติดามสัญญา
ในขณะทำสัญ ญานีผ้ ขู้ ายไต้นำหลักประกันเป็น........-.........เป็นจำนวนเงิน
บาท ( -............) ซึง่ เท่ากับร้อยละ .1..-.......(.........ของราคาทัง้ หมดตามสัญญา ม'เมฺ
หลักประกัน การปฏิบ ตั ติ ามสั^ญานี^้
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กรณีผ'ู้ ขาย,ใช้ไ นังสือคาประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา หบังสีอคํา้ ประกัน
‘ ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารทิประกอบกิจ;-I .โน'ประเทศ,โทย หรือโดยบริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ท่ี
ไต้รบั อนุญ าตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ็กการพาณีขย์และประกอบธุรก่จคํา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายซือ่ บริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบาย
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารทีก่ รม
บัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํา้ ประกันตลอดไปจนกว่าผูข้ ายพันข้อผูกพันตามสัญ ญานี้
หลักประกันทีผ่ ขู้ ายนำมามอบให้ตามวรรคหนึง่ จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทัง้ ปวง
ของผูฃ้ ายตลอดอายุสญ
ั ญานี้ ถ้าหลักประกันทีผ่ ขู้ ายนำมามอบให้ดงั กล่าวลดลงหรือเสือ่ มค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม
ถึงความรับผิดของผูข้ ายตลอดอายุสญ
ั ญา ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผขู้ ายส่งมอบสืง่ ของล่าข้าเป็นเหตุให้
ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลีย่ นแปลงไป ไม่วา่ จะเกิดขึน้
คราวใด ผูข้ ายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิม่ เติมให้มจี ำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึง่ มามอบให้แก่ผซู้ อ้ื
ภายใน ..........-..................... (
วัน นับถัดจากวันทีไ่ ต้รบั แจ้งเป็นหนังสือจากผูซ้ อ้ื
หลักประกันทีผ่ ขู้ ายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผูซ้ อ้ื จะคืนให้แก่ผขู้ าย โดยไม่มดี อกเบีย้ เมือ่ ผูข้ าย
พันจากข้อผูกพันและความรับผิดทัง้ ปวงตามสัญญานีแ้ ล้ว
ข้อ ๙. การบอกเลิก สัญ ญา
ถ้าผูข้ ายไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาข้อใดข้อหนึง่ หรือเมือ่ ครบกำหนดล่งมอบสิง่ ของตามสัญญานีแ้ ล้ว
หากผูข้ ายไม่สง่ มอบสิง่ ของทีต่ กลงขายให้แก่ผซู้ อ้ื หรือส่งมอบไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนไต้ การใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญานัน้ ไม่กระทบสิทธิของผูซ้ อ้ื ทีจ่ ะเรียกร้องค่าเสียหายจากผูข้ าย
ในกรณีทผ่ี ซู้ อ้ื ใข้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา ผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิรบิ หรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนกัโต้ แล้วแต่ผซู้ อ้ื จะเห็นสมควร และถ้าผูซ้ อ้ื จัดซือ้ สิง่ ของจากบุคคล
อืน่ เต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนทีข่ าดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด
นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้
ขายจะต้องซดใช้ราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ จากราคาทีก่ ำหนดไว้ในสัญญานีด้ ว้ ย
ข้อ ®

ค่าปรัน
ในกรณีทผ่ี ซู้ อ้ื มิได้ใข้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผูข้ ายจะต้องชำระค่าปรับให้ผซู้ อ้ื เป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.^ {ศูนย์จดุ ลองศูนย์} ของราคาสิง่ ของทีย่ งั ไม่ไต้รบั มอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา
จนถึงวันทีผ่ ขู้ ายไต้นำสิง่ ของมาส่งมอบให้แก่ผซู้ อ้ื จนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
การคิดค่าปรับในกรณีสง่ิ ของทีต่ กลงซือ้ ขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผขู้ ายส่งมอบเพียงบาง
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึง่ ส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถอื ว่า ยังไม่ไต้สง่ มอบสิง่ ของ
นัน้ เลย และให้คดิ ค่าปรับจากราคาสิง่ ของเต็มทัง้ ชุด
ในระหว่างทีผ่ ซู้ อ้ื ยังมิได้ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญานัน้ หากผูซ้ อ้ื เห็นว่าผูข้ ายไม่อาจปฏิบตั ติ าม
สัญญาต่อไปไต้ ผูซ้ อ้ื จะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ แล!
ให้ขดใช้ราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ไต้ และถ้าผูซ้ อ้ื ไต้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระ
๐
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ข้อ ๑๑. การบังคับ ค่าปรับ ค่า .:.■ .ยหาย และค่าใข้จา่ ย
ในกรณีทผ่ี ฃู้ 1ม่'ปฏิบตั ติ ามสัญญาข้อใดข้อหนิง่ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยแก่ผซู้ อ้ื ผฃา ข้องซดใช้คา่ ปรับ ค่าเสีย ย หรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวให้แก่ผซู้ อ้ื โดยสิน้ เซิง
ภายในกำหนด......๓๐ ( สามสิบ...) วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็นหนังสือจากผูซ้ อ้ื หากผูฃ้ ายใม่ซดใช้ให้ถกู
ต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผซู้ อ้ื มีสทิ ธิทจ่ี ะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิง่ ซองทีซ่ อ้ื ขายทีด่ อ้ งซำระ หรือ
บังคับจากหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาได้ทนั ที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าไซ้จา่ ยทีบ่ งั คับจากเงินค่าสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายทีต่ อ้ งซ0าระ หรือ
หลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผูข้ ายยินยอมซ0าระส่วนทีเ่ หลือทีย่ งั ขาดอยูจ่ นครบถ้วนตามจำนวน
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยนัน้ ภายในกำหนด ๓๐ (...สามสิบ ) วัน นับกัดจากวันที,ได้รบั แจ้งเป็นหนังสือ
จากผูซ้ อ้ื
หากมีเงินค่าสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายตามสัญญาทีห่ กั ไว้จา่ ยเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ย
แล้วยังเหลืออยูอ่ กี เท่าใด ผูซ้ อ้ื จะคืนให้แก่ผขู้ ายทัง้ หมด
ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีทม่ี เี หตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผูซ้ อ้ื หรือเหตุสดุ วิสยั หรือเกิด
จากพฤติการณ์อนั หนิง่ อันใดทีผ่ ขู้ ายไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอน่ื ตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผขู้ ายไม่สามารถล่งมอบสิง่ ของตามเงือ่ นไข
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานืไ้ ด้ ผูข้ ายมีสทิ ธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาล่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้ง
เหตุหรือพฤติการณ์ดงั กล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผซู้ อ้ื ทราบภายใน ๑๕: (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันทีเ่ หตุนน้ั สิน้
สุดลง หรือตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
ถ้าผูข้ ายไม่ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามความในวรรคหนึง่ ให้ถอื ว่าผูข้ ายได้สละสิทธิเรียกร้องใน
การทีจ่ ะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญ ญา โดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผูซ้ อ้ื ซึง่ มีหลักฐานซัดแจ้งหรือผูซ้ อ้ื ทราบดีอยูแ่ ล้วตัง้ แต่ตน้
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาล่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึง่ อยูใ่ นดุลพินจิ ของผู้
ซือ้ ทีจ่ ะพิจารณาตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย
ถ้าสิง่ ของทีจ่ ะต้องส่งมอบให้แก่ผซู้ อ้ื ตามสัญญานี้ เป็นสิง่ ของทีผ่ ขู้ ายจะต้องสัง่ หรือนำเช้า
มาจากต่างประเทศ และสิง่ ของนัน้ ต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที,มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้
บริการรับขนได้ตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูข้ ายต้องจัดการให้สง่ิ ของดังกล่าวบรรทุก
โดยเรือไทยหรือเรือทีม่ สี ทิ ธิเซ่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้า
ท่าก่อนบรรทุกซองนัน้ ลงเรืออืน่ ทีม่ ใิ ช่เรือไทยหรือเป็นซองทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้ ทัง้ นีไ้ ม่วา่ การสัง่ หรือนำเช้าสิง่ ของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่งมอบสิง่ ของตามสัญญาให้แก,ผูซ้ ือ้ ถ้าสิง่ ของนัน้ เป็นสิงของตามวร]
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (8111 ๙ เ-ลป!กร) หรือสำเนา'ใบตราส่งสำ)3รับ1ของนัน้ ซึง่ แสดงว่าไสับ่ รรทุกม',
เรือทีม่ สี ทิ ธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก่^อพร้อมกับการส่งมอีบสงขอV
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ในกรณีทสี ง่ิ ของดังกผ /Iมใด้บรรทุกจากต่างประเทศมายงประเทศไทย โดยเรือไทยหรอ
1เรือ'ทม่ี สี ทั ธิเซ่นเดียวกับเรือ'ไทย ผูข้ ายต้องกงมอบหลกัฐานซึง่ แสดงว่าได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย
เรืออืน่ ไ^หรือห้ลกั ฐานซึง่ แสดงว่าได้ชำระกาธร ฌเนียมพิเศษเนือ่ งจาก! 1 รไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณีซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึง่ แก่ผซู้ อ้ื ด้วย
ในกรณีทผ่ี ขู้ ายไม่สง่ มอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึง่ ดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้
แก่ผซู้ อ้ื แต่จะขอส่งมอบสิง่ ของดังกล่าวให้ผซู้ อ้ื ก่อนโดยยังไม่รบั ชำระเงินค่าสิง่ ของ ผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิรบั สิง่ ของดังกล่าวไว้
ก่อนและชำระเงินค่าสิง่ ของเมือ่ ผูข้ ายได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
สัญญานีท้ ำขึน้ เป็นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู'สญ
ั ญาใต้อา่ นและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงใต้ลงลายมือขือ่ พร้อมทัง้ ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหนาพยาน และคูส่ ญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ฝา่ ยล2
หนึง่ ฉบับ
(ลงขอ)............................ 1...................................ผ้ซอ
(บายประสงค์โพธิม้ สี ริ )ิ
(ลงขือ่ )................ เน โ้ี !น โ้ี ^'..............
(นายศิรอื นนต้ เกตแล้ว)

^

(ลงขือ่ )................โโ............................................. พยาน
(นายณฐพล ตะเภา,นอย I
(ลงขือ่ )...................... ^ . .ไ:.....:............................... พยาน
(นางจารุวรรณ สือ่ กลาง)
(ลงขือ่ )........................... .นี้{.^ะ/'..................... พยาน
(นางประภาพรรณ โพธึม๋ ศี ริ )ิ
(ลงขอ)........... '.โ.............................................พยาน/พิมพั
(นางสิรพิ มิ ล วิศษิ ฎ์นนั ทกร)
เลขทีโ่ ครงการ
เลขคุมสัญญา
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