
 
สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

 
  สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๒

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ โรงพยาบาลสันปาตอง ตําบล/แขวง ยุหวา อําเภอ/เขต สันปาตอง จังหวัด

เชียงใหม เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหวาง โรงพยาบาลสันปาตอง โดย นายวิรัช กลิ่นบัวแยม ซึ่งตอไปในสัญญา

น้ีเรียกวา "ผูจะซื้อ" ฝายหน่ึงวา กับ บริษัท แอร ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัดซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณสํานักงาน

ทะเบียนหุนสวนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีสํานักงานใหญอยู อาคาร วร

วัฒน หองท่ี ๑๔๐๑-๑๔๐๒ ชั้นท่ี ๑๔ เลขท่ี ๘๔๙ ถนนสีลม ตําบล/แขวง สีลม อําเภอ/เขต บางรัก จังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยนายจักรพงษ ชัยวรรณ ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ

สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ที ่ลงวันที ่๘

พฤษภาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา

"ผูจะขาย" อีกฝายหนึ่ง

                  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้

 

                  ขอ ๑. ขอตกลงจะซ้ือจะขาย

                              ผูจะซื้อตกลงจะซื้อและผูจะขายตกลงจะขาย ออกซิเจนเหลวทางการแพทย ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามเอกสารรายการสินคาและราคาตอหนวย เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ ตาม

จํานวนท่ีผูจะซื้อจะสั่งซื้อเปนคราวๆ ไป มีกําหนดเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน ตั้งแตวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จนถึงวัน

ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เปนราคาทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหารอย

บาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว

                               ตลอดอายุสัญญานี้ ผูจะขายรับจะจัดหาสิ่งของท่ีจะขายตามวรรคหนึ่งเตรียมสงมอบไวใหแก

ผูจะซื้อไดอยางเพียงพอตามจํานวนท่ีคูสัญญาไดตกลงประมาณการไวใน เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ แตผูจะซื้อ

อาจสั่งซื้อจริงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากจํานวนประมาณการดังกลาวก็ได

 

                  ขอ ๒. การรับรองคุณภาพ

                               ผูจะขายรับรองวาส่ิงของท่ีจะขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน

ไมเปนของเกาเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไมตํ่ากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก แคตาล็อคและ

รายละเอียดคุณลักษณะ

                               ในกรณีท่ีเปนการซื้อส่ิงของซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอง ผูจะขายรับรองวา เมื่อตรวจทดลอง

แลว ตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมตํ่ากวาท่ีกําหนดไวดวย

 

                  ขอ ๓. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา

                               เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้

 



                               ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความใน

สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูจะขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูจะซื้อ

คําวินิจฉัยของผูจะซื้อใหถือเปนท่ีสุด และผูจะขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผู

จะซื้อท้ังส้ิน

 

                  ขอ ๔. การออกใบสั่งซ้ือแตละคราว

                              ผูจะซื้อจะออกใบส่ังซื้อสิ่งของในแตละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการ พรอมกัน

ก็ไดในปริมาณแตละรายการคราวละอยางมากไมเกิน ๐ () มวน หรืออยางนอยไมตํ่ากวา ๐ () มวน โดยระบุปริมาณ

สถานท่ี และวันเวลาท่ีผูจะขายจะตองสงมอบไวในใบสั่งซื้อแตละคราว 

 

                  ขอ ๕. การสงมอบ

                              ผูจะขายตกลงวาจะสงมอบส่ิงของตามสัญญาใหแกผูจะซื้อตามปริมาณ ณ สถานที่ และในวัน

เวลาท่ีกําหนดไวในใบสั่งซื้อแตละคราวดวยคาใชจายของผูจะขายเอง พรอมท้ังหีบหอหรือเครื่องรัดพันผูกใหเรียบรอย

ท้ังน้ี ผูจะซื้อจะออกใบสั่งซื้อมอบใหแกผูจะขายลวงหนากอนครบกําหนดเวลาสงมอบตามใบสั่งซื้อไมนอยกวา ๗ (เจ็ด)

วัน 

 

                  ขอ ๖. การตรวจรับ

                             เมื่อผูจะซื้อไดตรวจรับส่ิงของท่ีสงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาและใบสั่งซื้อใน

แตละคราวแลว ผูจะซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพ่ือผูจะขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการ

ขอรับเงินคาสิ่งของน้ัน

                             ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา สิ่งของท่ีผูจะขายสงมอบไมตรงตามสัญญาและใบสั่งซื้อ ผูจะ

ซื้อทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับสิ่งของน้ัน ในกรณีเชนนี้ ผูจะขายตองรีบนําส่ิงของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและ

นําสิ่งของมาสงมอบใหใหมหรือเพ่ิมเติมใหถูกตองตามสัญญาและใบส่ังซื้อดวยคาใชจายของผูจะขายเอง และระยะเวลา

ท่ีเสียไปดังกลาว ผูจะขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบหรือขอลดหรืองดคาปรับไมได

 

                  ขอ ๗. การชําระเงิน

                              ผูจะซื้อจะชําระเงินคาสิ่งของที่คํานวณตามปริมาณท่ีกําหนดในใบสั่งซื้อแตละคราวและตาม

ราคาตอหนวยดังระบุไวใน เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ ใหแกผูจะขายภายใน ๙๐ (เกาสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู

จะขายไดแสดงหลักฐานการรับมอบตามขอ ๖ ใหแกผูจะซื้อ

 

                  ขอ ๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                              ผูจะขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้เปนเวลา ๑

(หน่ึง) ป นับถัดจากวันท่ีผูจะซื้อไดรับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาวหากส่ิงของตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรอง

หรือขัดของอันเน่ืองมาจากการใชงานตามปกติ ผูจะขายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดัง

เดิม ภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากผูจะซื้อ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น หากผูจะขายไม

จัดการซอมแซมหรือแกไขภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจะซื้อมีสิทธิที่จะทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นใหทําการนั้นแทนผู



จะขาย โดยผูจะขายตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งส้ิน

                              ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของโดยเร็ว และไมอาจรอคอย

ใหผูจะขายแกไขในระยะเวลาที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูจะซื้อมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของ

น้ันเอง หรือใหผูอื่นแกไขความชํารุดบกพรองหรือขัดของ โดยผูจะขายตองรับผิดชอบชําระคาใชจายทั้งหมด 

                              การท่ีผูจะซื้อทําการนั้นเอง หรือใหผูอื่นทําการนั้นแทนผูจะขาย ไมทําใหผูจะขายหลุดพนจาก

ความรับผิดตามสัญญา หากผูจะขายไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูจะซื้อเรียกรอง ผูจะซื้อมีสิทธิบังคับจาก

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได

 

                  ขอ ๙. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

                              ในขณะทําสัญญานี้ผูจะขายไดนําหลักประกันเปน หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เปนจํานวน

เงิน ๖๑,๘๗๕.๐๐ บาท(หกหมื่นหนึ่งพันแปดรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) ซึ่งเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาทั้งหมดตาม

สัญญา มามอบใหแกผูจะซื้อเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

                              กรณีผูจะขายใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้า

ประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลัก

ทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย แจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะ

กรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดหรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส

ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูจะขายพนขอผูกพันตาม

สัญญาน้ี

                              หลักประกันท่ีผูจะขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง

ของผูจะขายตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันที่ผูจะขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไม

ครอบคลุมถึงความรับผิดของผูจะขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผูจะขายสงมอบสิ่งของ

ลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาสงมอบหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม

วาจะเกิดขึ้นคราวใด ผูจะขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติม ใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมา

มอบใหแกผูจะซื้อภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูจะซื้อ 

                              หลักประกันท่ีผูจะขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูจะซื้อจะคืนใหแกผูจะขาย โดยไมมีดอกเบี้ย

เมื่อผูจะขายพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว

 

                  ขอ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา

                                ถาผูจะขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือเมื่อครบกําหนดสงมอบสิ่งของ ตามใบสั่ง

ซื้อ หากผูจะขายไมสงมอบสิ่งของท่ีตกลงจะขายใหแกผูจะซื้อหรือสงมอบไมถูกตองหรือไมครบจํานวน ผูจะซื้อมีสิทธิ

บอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูจะซื้อที่จะเรียกรองคาเสีย

หายจากผูจะขาย

                                ในกรณีที่ผูจะซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูจะซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตามขอ

๙ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูจะซื้อจะเห็นสมควร และถาผูจะซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่น

เต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผูจะ



ขายจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ดวย

 

                  ขอ ๑๑. คาปรับ

                                ในกรณีที่ผูจะซื้อไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๐ ผูจะขายจะตองชําระคาปรับใหผูจะ

ซื้อเปนรายวัน ในอัตรารอยละ ๐.๒๐ (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบนับถัดจากวันครบกําหนดสง

มอบตามใบส่ังซื้อจนถึงวันที่ผูจะขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูจะซื้อจนถูกตองครบถวนตามใบสั่งซื้อ หรือจนถึงวัน

ท่ีผูจะซื้อไดซื้อสิ่งของท่ีจะตองชําระตามใบส่ังซื้อนั้นจากบุคคลอื่น ในกรณีนี้ผูจะขายยอมรับผิดชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นจาก

ราคาท่ีกําหนดไวในสัญญาดวย ซึ่งผูจะขายตกลงใหผูจะซื้อหักเงินคาปรับและราคาที่เพิ่มขึ้นดังกลาวจากราคาสิ่งของที่

จะตองชําระตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ไดหรือใหผูจะซื้อเรียกรองจากผูจะขายตามขอ ๑๒ หรือจะบังคับจากหลักประกัน

การปฏิบัติตามสัญญาตามขอ ๙ ก็ได ตามท่ีผูจะซ้ือจะเห็นสมควร 

                                การคิดคาปรับในกรณีส่ิงของท่ีตกลงจะซื้อจะขายประกอบกันเปนชุด แตผูจะขายสงมอบ

เพียงบางสวนหรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวายังไมไดสงมอบ

ส่ิงของน้ันเลย และใหคิดคาปรับจากราคาส่ิงของเต็มท้ังชุด

                                ในระหวางท่ีผูจะซื้อยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูจะซื้อเห็นวาผูจะขายไมอาจ

ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูจะซื้อจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ตามขอ ๙ กับเรียกรองใหชดใชราคาท่ีเพิ่มขึ้นตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐ วรรคสอง ก็ได และถาผูจะซื้อไดแจงขอเรียก

รองใหชําระคาปรับไปยังผูจะขายเมื่อครบกําหนดสงมอบตามใบส่ังซื้อแลว ผูจะซื้อมีสิทธิที่จะปรับผูจะขายจนถึงวัน

บอกเลิกสัญญาไดอีกดวย

 

                  ขอ ๑๒. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย

                                  ในกรณีท่ีผูจะขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด

คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูจะซื้อ ผูจะขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูจะซื้อ

โดยส้ินเชิงภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง เปนหนังสือจากผูจะซื้อ หากผูจะขายไมชดใชให

ถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูจะซื้อมีสิทธิ ที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาสิ่งของที่จะซื้อจะขายที่ตอง

ชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 

                                  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาส่ิงของที่จะซื้อจะขายที่ตองชําระ

หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูจะขายยินยอมชําระสวนท่ีเหลือที่ยังขาดอยู จนครบถวน

ตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ

จากผูจะซื้อ

                                  หากมีเงินคาส่ิงของที่จะซื้อจะขายตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคา

ใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูจะซื้อจะคืนใหแกผูจะขายท้ังหมด

 

                  ขอ ๑๓. การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ

                                ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูจะซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือ

เกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูจะขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามท่ีกําหนด ในกฎกระทรวง ซึ่ง

ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูจะขายไมสามารถสงมอบสิ่งของ



ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูจะขายมีสิทธิของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาได

โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูจะซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัด

จากวันท่ีเหตุน้ันสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 

                                ถาผูจะขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูจะขายไดสละสิทธิเรียกรอง

ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก

ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูจะซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูจะซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน

                                การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่งอยูในดุลพินิจของ

ผูจะซื้อท่ีจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

 

                  ขอ ๑๔. การใชเรือไทย

                                ถาสิ่งของที่จะตองสงมอบใหผูจะซื้อตามสัญญานี้ เปนสิ่งของท่ีผูจะขายจะตองสั่งหรือนําเขา

มาจากตางประเทศ และสิ่งของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการ

รับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูจะขายตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือ

ไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอน

บรรทุกของน้ันลงเรืออื่นท่ีมิใชเรือไทย หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดย

เรืออื่นได ท้ังน้ีไมวาการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศเปนแบบใด

                                ในการสงมอบส่ิงของตามสัญญาใหแกผูจะซื้อ ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูจะ

ขายจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย

หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูจะซื้อพรอมกับการสงมอบส่ิงของดวย

                                ในกรณีที่สิ่งของดังกลาว ไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือ

เรือ ที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูจะขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกของ

โดยเรืออื่นไดหรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย

วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูจะซื้อดวย

                                ในกรณีที่ผูจะขายไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสาม

ใหแกผูจะซื้อแตจะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหผูจะซื้อกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาส่ิงของผูจะซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดัง

กลาวไวกอนและชําระเงินคาสิ่งของเมื่อผูจะขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได

                                สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย

ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว

ฝายละฉบับ

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูจะซื้อ 

(นายวิรัช กลิ่นบัวแยม)

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูจะขาย 

(นายจักรพงษ ชัยวรรณ)

 



  (ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

(นางจันทนา จินตกานนท)

 

 
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

(นางระเบียบ ขาวจาว)

เลขที่โครงการ ๖๒๐๗๗๑๐๘๗๕๒

เลขคุมสัญญา  ๖๒๐๘๐๔๐๐๐๕๔๕


