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สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ปี4.
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เม่ือวันที่

....... ? . ......... ระหว่าง จังหวัดตรัง โดย นายขจรศักดี้ เจริญโสภา ผู้ว่าราขการจังหวัดตรัง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้ซือ', ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โกลบอล เฮลตี้แคร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ มีสำนักงาน'ใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๗๕7๑ ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดย นายภ ูร ิว ทิย์ สวนนุข . ผ ู้ม ีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ 
ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีซย์ที่ 
6๑๐๐๙๑๒๒๐๐๗๐๙๒๕: ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕;๖๕: และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕; 
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวเปชเกรู) รายการเครื่อง'ช่วยกระบวนการบิมและพื้เนคืน1ชีพผู้'ปวย จำนวน ๖ (หก) เคร่ือง 
เครื่องละ ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นราคาทั้งสิ้น ๕;,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้าน 
แปดแสนแปดหมืนบาทถ้วน) ซึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๘๔,๖๗๒.๙๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อย 
เจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใข้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิงของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใข้งานมาก่อน ไม่เป็น 

ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ 

แล้วต้องมืคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

. ช " ,' -
ลงขือ................................................. ผู้ซอ

(บายขจรกักดิ๋ เจริญโสภา)
ผู้ว่าราขการจังหวัดตรัง

0เ0เวฉ| เ-เ60เ||า/ (า0โ0
นริษก้ เกลชอล 10ลดแก5 จ!ก้ค (นายภูริวิทย์ สวนนุซ)

. ผ ู้ขาย
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ข้อ ๓. เอกสารอับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้ 
๓.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก จำนวน ๒๐ (ย่ีสิบ) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดการส่งมอบพัสดุ จำนวน ๑ (หน่ึง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใข้ข้อความใน 
สัญญานีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ 
คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อ 
ท้ังส้ิน

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลชุมซนในสังกัด 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จำนวน ๕ แห่ง รายละเอียดตามผนวก ๔ ภายในวันที่ ... 010 ..^.'*า,ว ิ! ^ . . . ) ^ ^  
ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครังโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
เลขที ๑๘๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม, 
น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมือผู้ซือไต้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าลิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ี

จะไม่รับสิงของน้ัน ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเรืวที่สุดเท่าที่จะทำไต้และนำลิ่งฃองม า  

ส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก่ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะ 
เหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้

ในกรณีที่ผู้'ขายส่งมอบสิ่ง1ของถูกต้องผเนิ[บ่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้อง 
ท้ังหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหสุ้Î วงแ'บเฉพาะส่วนน้ันก็'ไต้

๙
ลงขื่อ................. .................................ผู้ซ้ือ

(นายขจรศักดิ เจริญโสภา)
ผู้ว่าราซการจังหวัดตรั}

0เ0เว๐1 ค60เ|(า/ 0ฮโ6 0ว.,1สั3ข้อ  /  ผ้ขาย
บริษัก เกลบอล เอลตแกร่ จ่เกัด

(นายภูริวิฑย์ สวนนุซ)

ห*แวร://โ)|-006ร83.ฐโเโ00บโ6๓6ท1.ฐ0.ผา/690600ท1|-ล01พ6เว/]5|ว/00ท!โอ!.600ก!โ3อ! 2/7

https://process3.gprocurement.go.th/egpecontractWeb/jsp/control.econtract


5/26/22, 3:22 คห ฒ(ะเา 76X1 ผ110โ, {6๓(3เ316อล1ล

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ครบถ้วนแล้ว
ผู้ซือตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้,ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้ใดย

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซ้ือจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายซื่อ 
ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาซน) สาขายูเนี่ยน มอลล์ ลาดพร้าว ซื่อบัญชี บริษัทโกลบอล เฮลตี้แคร์ จำกัด เลขที่บัญชี 
๐๖๗๑๕:๑๙๒๙๙ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมท้ัง 
ค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ 

(สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซือได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกต้องครนถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลา 
ดังกล่าว หากสิงของตามสัญญานีเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปฦติ ผู้ขายจะต้อง 
จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพทีใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕: (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
โดยไม,คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแกไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิท่ีจะ 
ทำการนันเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแกไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย 
ให้ผู้ขายแกไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนื่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแกไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง 
นันเอง หรือให้ผู้อืนแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดช้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีลิทธิบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานีผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือคํ้าประกันฐนาคารกลิกรไทย จำกัด 

(มหาขน) สาขายูเนียน มอลล์ ลาดพร้าว เลขที ๑๐๐๐๕๑๑๐๙๒๘๑ ลงวันที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวน 
เงิน ๒๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา 
มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญ' *

4 '
ลงซื่อ...................... .^.......................ผู้ซ้ือ

(นายขจรศักดี๋ เจริญโสภา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรั*

ลงชีอ................ /..........................ผู้ขาย
0เ0เ30เ แ60เ^), 0 ๐โ5 0๐ เ^  . — , .(นายภูรืวิทย สวนนุช)
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กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารทีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที' 
ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศข0 งฐนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายซือบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมๆๅรนโยบาย 
การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้ๅประกันอิเล็กทรอนิกส์ตานวิธีการที่กรน 
บัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญานิ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม1 
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้า 
เป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความ'ชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไห่ ไม่ว่าจะ 
เกิดชีนคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ 
ผู้ซื้อภายใน ๑๕: (สิบห้า) วัน นับลัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย 
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดล่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ 

แลว หากผูขายไม่ล่งมอบสิงของทีตกลงขายให้แก่ผู้ชีอหรือล่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผิ,ซื้อมีสิทธิ'บอกเลิก 
สัญญาทังหมดหรือแต่บางส่วนไต้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานันไม่กระทบสิทธิของผู้ชีอที่จะเรียกร ้อ ง ค่าเลียหายจาก 
ผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ 
และ) ข้อ ๘ เปนจำนวนเงินทังหมดหรือแต่บางส่วนก็ไต้ แล้วแต่ผู้ชีอจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจาก 
บุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดล่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับลัดจากวันบอกเลิก 
สัญญา ผู้ขายจะต้องขดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไวิในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซือมิไดืใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป ็น  

รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ใต้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม 
สัญญาจนถึงวันทีผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจน๐ภ *เงค รบถ้วนตามสัญญา

ห ่า - ! ' .
ลงซื่อ.................................................ผู้ซ้ือ

(นายขจรคักส์ เจริญโสภา)
ผู้ว่าราขการจังหวัดตรัง

01๐ เว 0 เ ก 6 ก |( |า /  0 ๐ โ 6  0 ) . . แะเ 
บรษ้ก เกลบอล เอลดแกริ 01ก่ค

ลงซื่อ................. /..........................ผู้ขาย
(นายภูรืวิทย์ สวนนุช)
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การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียง 
บางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้โม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบ 
สิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างทีผู้ซือยังมิไดใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานัน หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหสักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง 
ให้ขดใช้ราคาทีเพีมขึนตามทกำหนดไว่ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซือได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยัง 
ผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเลียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ซือ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเลียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดย 
สินเซิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ซดใช้ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่ง'ของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเลียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที'ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือ 
หลักประถันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบล้วนตาม 
จำนวนค่าปรับ ค่าเลียหาย หรือค่าใช้จ่ายบัน ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 
ผู้ซ้ือ

หากมีเงินค่าสิงของทีซือขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเลียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก'ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีทีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณ์อันหนังอันใดทีผู้ขายไม'ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอืบตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข 
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานัได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้โดยชุะต้องแจ้ง 
เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ,ให้ผู้ซ้ือเฬ *เฐท ี่!)'เน ^,๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้น 
ส้ินสุดลง หรือตามที'กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

/ ' า - พ ั
ลงซื่อ.............ไปใ^.............................ผู้ซ้ือ

(นายขจรคักดิ๋ เจริญโสภา)
ผ้ว่าราซการจังหวัดตรัง

01๐เว๐1 เ-เ60เ1โไ/ 0อโ6 00..1ฟ.
บรษ้ก โกลบอล เอลส์แคร่ ล'งซอ.............../............................ ผ้ฃาย

(นายภูรืวิทย์ สวนนุช)
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ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องใน 
การทีจะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ใบดุลพินิจของ 
ผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นส่ิงของที,ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้า 

มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้
บริการรับขนไต้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาคกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก 
โดยเรือไทยหรือเรือทีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรม
เจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใซ่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปง(ะกาศยกเว้นให้ 
บรรทุกโดยเรืออื่นไต้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย 
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (8111 0{  ปลปเกรู) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าไต้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ 
เรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ไต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ 
เรือทีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย 
เรือยืน'ไต้'หรือหลักฐาน'ซึงแสดง'ว่า'ไต้'ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการ'ไม,บรรทุก1ของ'โดยเรือ'ไทยตามกฎหมาย'ว่า 
ด้วยการส่งเสริมการพาณีชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้ 
แก,ผู้ซือ แต่จะขอส่งมอบสิงของดังกล่าวให้ผู้ซือก่อนโดยยังไม่รับขำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ 
ก่อนและขำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายไต้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วไต้

ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอย่แล้วตั้งแต่ต้น

ลงขอ
(นายขจรสักดิ เจริณโสภา)

ผู้ว่าราขการจังหวัดตรั'}
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บริษ่ก เกลชงล เงกต!เคธ ํคู'!!ใไ®''

(นายภูริวิทย์ สวนนุช)
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สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มืข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย 
ละหน่ึงฉบับ

0 เ0 เ3 0 เ  เ-)60เ1^ / 001-6 0 ๐  .
ขร่เ5ก !กลบอล เอลดแคร่ จ100

(ลงซ่ือ)., ๔
'.Vายฃจรคักดึ๋ เจรญโสภา)

ผว่าราซการจังหวัดตรัง

. ผ ู้ซ้ือ

เลขทีโครงการ ๖(เาว๓๗๒๔๑๘๒๖ 
เลขคุมสัญญา ๖๕0๕0®00๖๐๕๔

(ลงซ่ือ),

(ลงซ่ือ),

6  '

(นางธิตาพร แก้วเพ็ง)

0 ๙

(นางปรีดา หมวดใหม่)

.พยาน

.พยาน
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