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เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาอนุญาตให้ ฃสมก.ใช้พื้นที่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑,ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สทส. ผอ.สบจ. ผอ.สผอ. ผอ.ขดร.๔
ด้วย การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้จ ัด ทำสัญ ญาอนุญ าตให้ องค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ
ใช้พื้นที่เพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง เซตการเดินรถที่ ๔ บริเวณหัวโค้งตรงข้ามสำนักแพทย์และอนามัย
เนื้อที่ ๑๒-๒-๕.๕๒ (๕,๐๐๕.๕๐ ตารางวา) มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่
๓๑ พถุษภาคม ๒๕๖.ฟ ตามสัญ ญาเลขที่ ทด.๐๐๓/๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอีย ด
ปรากฏตามสำเนาสัญ ญาที่แนบมานื้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวช้อง

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สัญ ญาเช่าเลขที่ ทด.๐๐๓/๒๕๖๔
สัญญาเช่าที่ดน
ิ

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยเรือโท ดร.ขำนาญ ไขยฤทธึ๋
รองผู้อ ำนวยการการท่า เรือ แห่ง ประเทศไทย สายบริห ารสิน ทรัพ ย์แ ละพัฒ นาธุร กิจ ผู้ร ับ มอบอำนาจจาก
คณ ะกรรมการการทำเรือ แห่ง ประเทศไทยซึ่ง ต่อ ไปในสัญ ญ านี้จ ะเรีย กว่า “ผู้ใ ห ้เ ช่า ” ฝ่า ยหนึ่ง กับ
องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ (ขสมก.) โดยนายวิบ ูล ย์ ไทยสวัส ดี้ ผู้ช ่ว ยผู้อ ำนวยการสำนัก กฎหมาย
ผู้รับ มอบอำนาจจากองค์การขนส่ง มวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้เ ช่า ” อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญา
กันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ใ ห้เช่า ตกลงให้เข่า และผู้เช่า ตกลงเช่า ที่ด ิน ของผู้ใ ห้เช่า บริเวณหัว โค้ง ตรงข้าม
สำนักแพทย์และอนามัย เนื้อ ที่๑๒-๒-๕.๕๒ ไ ร ่(๕,๐๐๕.๕๒ตารางวา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใข้เปีนที่ทำการ
และจอดรถยนต์โ ดยสาร เขตการเดิน รถที่ ๔ ม ีก ำห น ด ระยะเวล าเช ่า ๓ (สาม) ปี นับ ตั้ง แต่ว ัน ที่
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ข้อ ๒. ผู้เ ช่า ต้อ งขำระค่า เช่า ที่ด ิน ตามข้อ ๑ ให้แ ก่ผ ู้ใ ห้เช่า อัต ราค่า เช่า ตารางวาละ
๘๓.๕๐ บาทต่อ เดือ น เปีน เงิน เดือนละ ๔๑๗,๙๖๑.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
ผู้เช่า ต้อ งขำระค่า เช่า ล่ว งหน้า ประจำเดือ นภายในวัน ที่ ๑๐ ของเดือ น ณ แผนกรับเงิน กองจัด การการเงิน
ฝ่ายการเงินและบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ก้าผู้เช่าไม่ข ำระค่าเช่าให้แก่ผ ู้ให้เช่าจนครบถ้วนภายในกำหนดเวลาข้างต้น ผู้เช่าต้อ ง
เสียค่าปรับให้ผู้ให้เข่าเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ต่อเดือนของเงินที่ค้างขำระ เศษของเดือนให้นับเปีน
หนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่าตามข้อ ๑๔
ข้อ ๓. ผู้เ ช่า ต้อ งเป็น ผู้เ สีย ค่า ภาษีท ี่ด ิน และสิ่ง ปลูก สร้า ง ภาษีอ ากร ค่า ธรรมเนีย ม
หรือ ค่า บำรุง รัก ษา ฯลฯ สำหรับ ทรัพ ย์ส ิน ที่ใ ห้เข่า อัน พึง จะต้อ งเสีย ตามกฎหมายที่ม ีอ ยู่ใ นปัจ จุบ ัน หรือ
ในอนาคตด้วยทุนทรัพย์ของตนเองทั้งสิ้นและในระหว่างอายุสัญญาเช่านี้ถ้ามีกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่บ่งว่า
ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นและผู้ให้เช่าได้เสียไปแล้วด้วยทุนทรัพย์
ของผู้ใ ห้เช่า เท่า ใด ผู้เช่า ต้อ งซดใซให้แ ก่ผ ู้ใ ห้เช่า ตามจำนวนเงิน ที่ผ ู้ใ ห้เช่า ได้เสีย ไปดัง กล่า วจนครบถ้ว น
ทุกประการ โดยต้องขำระภายใน ๑๕ (สิบห้า) วับ นับแต่วันที่ไต้รับแจ้งจากผู้ให้เข่า
ข้อ ๔. บรรดาเงินที่ผู้เช่าต้องขำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญาข้อ ๓ หรือหนี้สินอื่นๆ อันเกี่ยวกับ
การเช่าตามสัญ ญานี้ เมื่อผู้ให้เข่าแจ้งให้ผู้เช่าขำระแล้ว หากผู้เข่าไม,ขำระให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่า
กำหนด ผู้เช่าต้อ งเสียดอกเบี้ยให้ผ ู้ให้เช่าในอัต ราร้อ ยละสิบ ห้า (๑๕%) ต่อ ปีข องจำนวนเงิน ที่ค้างขำระทั้งสิ้น
เป็นต้นไปจนกว่าผู้เข่าจะไต้ขำระเงินที่ค้างขำระครบถ้วน
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ข้อ ๕. ในการส่ง มอบสถานที่เช่า นี้ ผู้ใ ห้เช่าไม่ต ้อ งรับ ผิด ชอบในความชำรุด บกพร่อ งหรือ
การรอนสิทธิในสถานที่เช่า และเงินค่าเช่าที่ผู้เซ่าได้ส่งมอบไว้ก่อนนั้น ผู้1ห้เช่าไม่จำต้องคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
ข้อ ๖. ผู้เช่าต้อ งระมัด ระวังทรัพ ย์ส ิน ของทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐ ในบริเวณที่เช่า
หรือ บริเวณใกล้เคีย งไม่ให้เกิด ความเสีย หาย หากเกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดโดยการกระทำ
ของผู้เช่าหรือบริวาร ผู้เช่าจะต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานนั้นๆ ตามกฎหมาย
ข้อ ๗. ผู้เช่าต้องดูแลบำรุงรัก ษาและทำความสะอาดในบริเวณที่เช่าตลอดจนสาธารณูป โภค
ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องให้อยู่ในสภาพสะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ และจะไม,ทำการเปลี่ยนแปลงหรือฃุดคู คลอง บ่อ
สระ หรือแหล่ง,ขังนํ้า'ใดๆ หรือตัดฟ้นต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า เว้น แต่จะได้ร ับ ความยิน ยอมเป็น หนังสือ จาก
ผู้ให้เช่าก่อน
ข้อ ๘. ผู้เช่าต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานที่เช่าตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
เรีย บร้อ ยใช้ก ารได้ด ีต ลอดอายุข องสัญ ญานี้ และเมื่อ สัญ ญาเช่า สิ้น สุด ลงผู้เช่า จะต้อ งปรับ ปรุง สถานที่แ ละ
สาธารณูปโภคต่างๆ ให้เสร็จเรียบร้อยตามสภาพที่รับมอบก่อนส่งมอบคืนให้แก่ผู้ให้เช่า
ข้อ ๙. ผู้เช่า สัญ ญาว่าจะไม1ปลูก สร้างอาคารถาวรไม่ว ่าในรูป ลัก ษณะใดลงในบริเวณที่เช่า
เป็นอันขาด ถ้าผู้เช่าจะนำลังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่มีสภาพเหมือนหรือคล้ายอาคารเข้ามาใช้ทดแทนอาคารในบริเวณ
ที่เช่าผู้เช่าต้องยื่นคำขออนุญาตต่อผู้ให้เช่าก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะนำเข้ามาไต้และจะกระทำการให้ผิดไป
จากแบบแปลนแผนผังที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าไม่ไต้
ผู้เช่าต้องไม,กระทำการหรือ อนุญ าตให้บ ุค คลใดทำการติด ตั้งป้ายโฆษณาสิน ค้าหรือ
บริการใดๆ ในบริเวณที่เช่าก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นอันขาด
ในการดำเนินการขอติดตั้งไฟฟ้า-นํ้าประปา ผู้เช่าต้องขออนุญาตผู้ให้เช่าก่อน โดยต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและต้องรับภาระชำระค่าไฟฟ้า-นํ้าประปาด้วยทุนทรัพย์ของผู้เช่าเองทั้งสิ้น
ข้อ ๑๐. ผู้เช่า ต้อ งปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศของผู้ใ ห้เช่าในส่ว นที่
เกี่ยวข้องกับการเช่านี้ทุกประการ
ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ให้เช่าหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่าที่มืหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การเช่า ทุก ประการ และผู้เช่า ต้อ งอนุญ าตให้ผ ู้ใ ห้เช่า หรือ เจ้า หน้า ที่ข องผู้ใ ห้เช่า เข้า ตรวจบริเวณที่เช่า หรือ
เข้าตรวจสิ่ง ปลูก สร้า งใดๆ ในบริเวณที่เช่าไต้ท ุก โอกาส หากปรากฏว่า ทรัพ ย์ส ิน ที่เช่า มีก ารชำรุด เสีย หาย
เมื่อ ผู้ให้เช่าแจ้งให้ผู้เช่าทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หากผู้เช่าไม่ป ฏิบ ัต ิต ามผู้ให้เช่าจะเข้าจัด การ
เสียเอง โดยผู้เช่าจะต้องเป็นผู้ซดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้นๆ ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๑. ผู้เช่าต้อ งไม,ทำให้เ กิด ความเสีย หาย เดือ ดร้อ นรำคาญแก่ผ ู้ใ ดที่อ ยู่ใ กล้เคีย งกับ
สถานที่เช่านี้
ผู้เช่า ต้อ งไม่ก ระทำการใดให้เป็น ที่ก ีด ขวางการสัญ จร ทั้ง จะไม่ว างสิ่ง ของใดๆ
ให้เป็นที่เกะกะรกรุงรังไม,น่าดูในบริเวณสถานที่เช่าหรือออกมานอกเขตเช่าเป็นอันขาด
ผู้เช่า ต้อ งจัด หาเครื่อ งป้อ งกัน และเครื่อ งดับ เพลิง ที่ท ัน สมัย มาเตรีย มไว้ใ นบรืเวณ
ที่เช่าเพื่อป้องกันหรือดับเพลิงไต้ทุกเวลา
^ร
/ช้อ ๑๒. ผัเช่าต้อง...
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ข้อ ๑๒. ผู้เช่าต้องไมโอนสิทธิการเช่าหรือให้บุคคลอื่นเช่าช่วงบริเวณที่เช่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของบริเวณที่เช่า หรือยอมให้ผู้อื่นใข้ประโยชน์ในที่ดินที่เช่า รวมถึงจะนำไปใช้ประโยขน์อื่นนอกจาก
เพื่อ วัต ถุป ระสงค์ในการเช่าตามข้อ ๑ ไม่ได้เป็นอันขาด เว้น แต่ก ารจัด ให้เช่า เพื่อ ประกอบธุร กิจ ภายในขอบ
วัต ถุป ระสงค์แ ห่ง สัญ ญานี้ และต้อ งไม่อ นุญ าตให้บ ุค คลอื่น ซึ่ง มิใ ช่ค นงานหรือ ลูก จ้า งเช้า มาพัก อาศัย ใน
บริเวณที่เช่า นอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าเสียก่อน
ถ้า ผู้เช่า ประสงค์จ ะนำที่ด ิน หรือ สิ่ง ปลูก สร้า งไปให้เช่า ช่ว งจะต้อ งได้ร ับ อนุญ าต
จากผู้ใ ห้เช่า ก่อ นจึง จะกระทำได้ โดยคิด อัต ราค่า เช่า ช่ว งร้อ ยละ ๕๐ ของค่า เช่า ที่ผ ู้เช่า ได้ร ับ จากผู้เช่า ช่ว ง
กรณีผ ู้เช่านำที่ด ิน หรือ สิ่งปลูก สร้างไปให้เช่าช่ว งโดยไม่ได้ร ับ อนุญ าตและผู้ให้เช่าไม่ใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญา
ผู้เช่าจะต้องชำระค่าปรับเป็นเงินครั้งเดียวตามที่ผู้ให้เช่ากำหนด
ข้อ ๑๓. ถ้าผู้เช่าต้องการเช่าที่ดินนี้ต่อไปอีก ผู้เช่าต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย ๑๐ (สิบ) เดือน ก่อนครบกำหนดอายุส ัญ ญาเช่า ทั้งนี้ ผู้เช่าต้องมาลงนามในสัญ ญาเช่าให้แล้วเสร็จ
ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า ๖ เดือน และไม่ตัดสิทธิผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่าตามข้อ ๑๔
ข้อ ๑๔. ถ้า ผู้เช่า ไม่ช ำระค่า เช่าดัง กล่าวไว้ใ นข้อ ๒ ก็ดี ประพฤติผ ิด สัญ ญาข้อ หนึ่งข้อ ใดก็ด ื
ไม่ยอมปฏิบัติตามที่ผู้ให้เช่าได้ทักท้วงเป็นหนังสือภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้รับหนังสือก็ดื หรือผู้เช่า
ถูก ฟ้อ งล้ม ละลายก็ด ี ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม,จำต้อ งแจ้งให้ผ ู้เช่าทราบล่ว งหน้าและผู้เช่า
ไม่มีสิทธิเรียกร้องขอคืนเงินค่าเช่าที่ได้ชำระให้ผู้ให้เช่าไปแล้วหรือเรียกค่าเสียหายอื่นแต่ประการใด
ในกรณีท ี่ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญ ญาเช่าดังกล่าวข้างต้น ผู้เช่าต้องส่งมอบบริเวณที่เช่าคืน
และออกไปจากบริเวณที่เช่า ทัน ที โดยจะยกข้อ คัด ค้า นใดๆ ขึ้น มาอ้า งไม่ย อมออกจากบริเวณที่เช่า ไม,ได้
เป็นอันขาด
ข้อ ๑๕.ในกรณีท ี่ม ีก ารบอกเลิก สัญ ญาไม่ว ่า ด้ว ยเหตุใ ดๆ หากผู้เช่าไม,ยอมออกไปให้พ ้น
สถานที่เช่าหรือไม,รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ตกเป็นกรรมสิทธึ๋ของผู้ให้เช่า (ถ้ามี) และไม,ขนย้ายสิ่งของออกไป
พ้น บริเวณที่เช่าตามสัญ ญานี้ภ ายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันบอกเลิกสัญ ญาเช่าเป็นด้นไป ผู้เช่ายิน ยอมให้
ผู้ให้เช่าปรับเป็นรายวันๆ ละ ๒๘,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพ้นบาทถ้วน) จนกว่าผู้เช่าจะได้ออกไปจากสถานที่เช่า
การปรับ ตามความในวรรคแรกผู้ให้เช่าสงวนสิท ธิท ี่เรีย กค่าเสีย หายอื่น ๆ เนื่อ งจาก
ผู้เช่ามิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้อีกโสดหนึ่งด้วย
ข้อ ๑๖. ในระหว่า งอายุส ัญ ญาเช่า นี้ ถ้าผู้ให้เช่ามีความประสงค์จะใช้สถานที่ที่ให้เช่านี้เมื่อใด
และไม,ว่าจะด้วยกรณีใดๆ และหรือหน่วยราชการหรือองค์การของรัฐบาลไทยมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่เช่า
ในกิจการอัน เป็น นโยบายหรือ คำสั่งของรัฐ บาล ผู้เช่ายิน ยอมส่งมอบสถานที่เช่าคืน ให้แก่ผ ู้ให้เช่าและรื้อ ถอน
สิ่งปลูกสร้างและขนย้ายสิ่งของออกไปให้พ้นที่เช่าภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับ แต่ว ัน ที่ไ ด้ร ับ แจ้ง เป็น หนัง สือ
จากผู้ให้เช่าเป็นด้นไป แม้อายุสัญญาเช่าที่รายนี้ยังไม่สิ้นสุดลงก็ตาม โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเช่าที่ได้ชำระ
ไปแล้วหรือค่าเสียหายแต่ประการใด

/ข้อ ๑๗. ไม่ว่าสัณณา
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ข้อ ๑๗. ไม,ว่าสัญ ญาเช่าระงับลงด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้เช่าจักต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ตกเป็น
กรรมสิทธึ๋ของผู้ให้เช่า (ถ้ามี) ตลอดจนขนย้ายสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งของที่ติดกับสถานที่เช่าและบริวาร
ของผู้เช่าออกไปให้พ้นสถานที่เช่าภายในกำหนดเวลาที่กล่าวไวในสัญญานี้หรือภายในเวลาที่ผู้ให้เช่ากำหนดและ
ยิน ยอมให้ผ ู้ใ ห้เช่า เข้า ครอบครองสถานที่เช่า ทัน ทีท ี่ค รบกำหนดดัง กล่า ว พร้อ มทั้ง กระทำสถานที่เช่า ให้
อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยจนเป็นที่พอใจของผู้ให้เช่าก่อนจะส่งมอบสถานที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า และผู้เช่าจะทำลาย
พื้นหรือขุดขนวัตถุที่ได้ถมทำไว้แล้วไปมีได้โดยเด็ดขาดโดยยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธี้ของผู้ให้เช่าทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณีจำเป็นที่จะต้องกระทำเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้เช่าและไม่ว่าจะได้หรือมิได้บอกเลิก
สัญญาเช่าก็ตามก็สามารถให้เช่าสถานที่เช่าได็ใหม่ โดยไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ข้อ ๑๘. ถ้า ผู้เช่า ไม่ย อมรื้อ ถอนอาคารสิ่ง ปลูก สร้า งหรือ ขนย้า ยสิ่ง ของตามสัญ ญา ข้อ ๑๖.
ผู้ให้เช่ามีสิท ธิที่จะเข้ายึดถือครอบครอง ยึด หน่วงและทำการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือขนย้ายสิ่งของได้
ทันที โดยผู้เช่าได้ยินยอมด้วยทุกประการ และผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือขนย้ายนี้จาก
ผู้เช่าได้ทั้งสิ้นและผู้เช่าไม,มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อัน เกิด จากการรื้อ ถอนขนย้ายนี้ และถ้ามีเหตุจำเป็น
ให้มีอำนาจทำลายสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคในการที่จะจัดการให้เข้าครอบครองได้ตามสมควร
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ายังมีสิ่งของของผู้เช่าหรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่ในทรัพย์
ดังกล่าวนั้น ผู้ให้เช่ามีอำนาจจัดการขนย้ายไปเก็บรักษา ณ สถานที่ใด โดยให้ผู้เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง ในการ
นี้ หากผู้ให้เช่าได้แจ้งหรือประกาศให้ผู้เข่ามารับคืนในภายในเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้เช่าไม,มาดำเนิน การภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้เช่ามีอำนาจขายของดังกล่าวได้เพื่อนำมาขดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ให้เช่าต่อไป
ข้อ ๑๙. ผู้ให้เช่าจะออกใบเสร็จรับ เงิน ให้แก่ผู้เช่าทุก คราวที่ได้รับ ชำระค่าเช่า ใบเสร็จรับ เงิน
มีลักษณะสำคัญต่อไปนี้
๑๙.๑ ตราสัญลักษณ์การท่าเรือแห่งประเทศไทย
๑๙.๒ ขื่อสถานที่อยู่ของผู้รับเงิน
๑๙.๓ วัน เดือน ปีที่รับเงิน
๑๙.๔ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
๑๙.๕ ขื่อผู้เช่าและสถานที่เช่า
๑๙.๖ รายการและจำนวนเงินที่รับชำระ
๑๙.๗ ลายมือขื่อผู้รับเงิน
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สัญ ญานี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีฃ ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน ต่า งยึด ถือ ไว้ฝ ่า ยละฉบับ คู่ส ัญ ญา
ทั้ง สองฝ่า ยได้เข้า ใจข้อ ความดีโ ดยตลอดแล้ว เห็น ว่า ถูก ต้อ งตรงตามเจตนาและความตกลงทุก ประการ
จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงซื่อ เรือโท
(ดร.ชำนาญ ไซยฤทธี้)
ผู้รับมอบอำนาจ
ตามหนังสือมอบอำน รจ
จนับลง'าน'ท.f ข ้' .' ท ุ1'3,. โ,^

(นางสาวปวีณ า ช่วงชล)
ลงซื่อ..........................................................................พยาน
(นายพรศิลป๋ สร้อยคำ)
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