
บันทึกข้อความ
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เรอง ล่งสำเนา[แพร่ส ัญญาเช่าที่ด ิน บริเวฒริมถนนทางเข ้า-ออก การท ่าเรอแห ่งประ เทศไทย ตรงข้าม 
อาคารฝ่ายการช่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
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ด้วย ก ารท ่าเร ือ แห ่งป ระเท ศไท ย ได ้จ ัด ท ำส ัญ ญ าเช ่าท ี่ด ิน บ ร ิเวณ ร ิม ถ น น ท างเข ้า-อ อ ก  
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตรงข ้ามอาคารฝ ่ายการช ่างของการท ่าเร ือแห ่งประเทศไทย ตามสัญญาเลขที่ 
ทด. ๐๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ม ีนาคม ๒๕๖๕ กับ องค ์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ รายละเอ ียดป รากฏ  
ตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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คูฉบบ

สัญญาเช่าเลขที่ ทด. ๐ ๐ ๕ / ๒๕๖๕

สัญญาเช่าที่ดิน
สัญญาฉบับนี้ทำที่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยเรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ๋ 
รองผู้อำนวยการการท่าเร ือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจผู้ร ับมอบอำนาจจาก 
ค ณ ะก รรม ก ารก ารท ่า เร ือ แ ห ่งป ระ เท ศ ไ ท ย ซึ่งต,อไป ใน ส ัญ ญ าน ี้จะเร ียกว ่า “ ผ ู้ใ ห ้เช ่า” ฝ ่ายหน ึ่ง 
กับองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) โดย นายประเสริฐ ฃุนเภา หัวหน้ากลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย 
ผู้รับมอบอำนาจจากองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผ ู้เช ่า” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลง 
ท่าสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าที่ดินของผู้ให้เช่า บริเวณริมถนนทางเข้า-ออก 
กทท. ตรงข้ามอาคารฝ่ายการช่างของ กทท. จำนวนเนื้อที่ ๔๘๒ ตารางวา ตามที่แสดงไว่ในแผนที่แนบท้าย 
สัญญาเช่าซึ่งให้ถือเนินส่วนหนึ่งของสัญญาเช่านี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใข้เป็นที่จอดรถยนต์โดยสารของผู้เช่า 
มีกำหนดระยะเวลาเช่า ๓ (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๒. ผ ู้เช ่าต ้องชำระค ่าเช ่าท ี่ด ินตามข ้อ ๑ ให ้แก ่ผ ู้ให ้เช ่าในอ ัตราค ่าเช ่าตารางวาละ 
๖ ๑ .-บาทต ่อเด ือน เน ินเง ิน เด ือนละ ๒๙,๔๐๒.-บาท (สองหมื่นเก ้าพ ันสี่ร ้อยสองบาทถ้วน) โดยผ ู้เช ่า 
ต้องชำระเงินล่วงหน้าประจำเดือนภายในวันที่ ๑๐ (สิบ) ของเดือน ตามปฏิทินทางราชการ ณ แผนกรับเงิน 
กองจัดการการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ก ้าผ ู้เช ่าไม ่ชำระค ่าเช ่าให ้แก ่ผ ู้ให ้เช ่าจน ครบ ถ ้วน ภายใน กำห น ดเวลาข ้างต ้น  
ผู้เช่าต้องเสียค่าปรับให้ผู้ให้เช่าเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำระ เศษของเดือน 
ให้นับเนินหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเข่าตามข้อ ๑๔.

ข้อ ๓. ผู้เช่าต้องเนินผู้เสียค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือ 
ค่าบำรุงรักษา ฯล  ๆ สำหรับทรัพย์สินที่ให้เช่าอันพึงจะต้องเสียตามกฎหมายที่มีอยู่ในปิจจุบันหรือในอนาคตด้วย 
ทุนทรัพย์ของตนเองทั้งสิ้นและในระหว่างอายุสัญญาเช่านี้ถ้ามีกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่บ่งว่าผู้ให้เช่าต้อง 
เนินผู้เส ียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นและผู้ให ้เช ่าได้เส ียไปแล้วด้วยท ุนทรัพย์ของ 
ผู้ให้เช่าเท่าใด ผู้เช่าต้องซดใซให้แก่ผู้ให้เช่าตามจำนวนเงินที่ผู้ให้เช่าได้เสียไปดังกล่าวจนครบถ้วนทุกประการ 
โดยต้องชำระภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า

ข้อ ๔. บ รรดาเง ิน ท ี่ผ ู้เช ่าต ้องชำระให ้แก ่ผ ู้ให ้เช ่าตามส ัญ ญ าข ้อ  ๓ หรือหนี้สินอื่นๆ 
อ ันเก ี่ยวก ับการเช ่าตามส ัญญาน ี้ เม ื่อผู้ให ้เช ่าแจ้งให้ผู้เช ่าชำระแล้ว หากผู้เช ่าไม่ชำระให้ครบถ้วนภายใน 
ระยะเวลาที่ผู้ให้เช่ากำหนด ผู้เช่าต้องเสียดอกเบี้ยให้ผู้ให้เช่าในอัตราร้อยละสิบห้า (๑๕%) ต่อปีของจำนวนเงิน 
ที่ค้างชำระทั้งสิ้นเนินต้นไปจนกว่าผู้เช่าจะได้ชำระเงินที่ค้างชำระครบถ้วน

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

( X /ข้อ ๕. ในการส่งมอบ...



-๒- การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ข้อ ๕. ในการส่งมอบสถานที่เช่านี้ ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือ 
การรอนสิทธิในสถานที่เช่า และเงินค่าเช่าที่ผู้เช่าได้ส่งมอบไว้ก่อนนั้น ผู้ให้เช่าไม่จำต้องคืนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น 

ข้อ ๖. ผู้เช่าต้องระมัดระวังทรัพย์สินของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐในบริเวณที่เช่า 
หรือบริเวณใกล้เคียงไม่ให้เกิดความเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดโดยการกระทำ 
ของผู้เช่าหรือบริวาร ผู้เช่าจะต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานนั้นๆ ตามกฎหมาย

ข้อ ๗. ผู้เช่าต้องดูแลบำรุงรักษาและทำความสะอาดในบริเวณที่เช่าตลอดจนสาธารณูปโภค 
ต่างๆ ท ี่เก ี่ยวเน ื่องให ้อยู่ในสภาพสะอาดและเร ียบร้อยอยู่เสมอ และจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือขุดคู 
คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังนํ้าใดๆ หรือตัดฟ้นต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น 
หนังสือจากผู้ให้เช่าก่อน

ข้อ ๘. ผู้เช ่าต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานที่เช ่าตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ให้อยู่ใน 
สภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีตลอดอายุของสัญญานี้ และเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงผู้เช่าจะต้องปรับปรุงสถานที่ 
และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้เสร็จเรียบร้อยตามสภาพที่รับมอบก่อนส่งมอบคืนให้แก่ผู้ให้เช่า

ข้อ ๙. ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่ปลูกสร้างอาคารถาวรไม่ว่าในรูปลักษณะใดลงในบริเวณที่เช่า 
เป็นอันขาด ถ้าผู้เช ่าจะนำลังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ม ีสภาพเหมือนหรือคล้ายอาคารเข ้ามาใช้ทดแทนอาคาร 
ในบริเวณที่เช่าผู้เช่าต้องยื่นคำขออนุญาตต่อผู้ให้เช่าก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะนำเข้ามาได้และจะกระทำ 
การให้ผิดไปจากแบบแปลนแผนผังที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าไม่ได้

ผ ู้เช ่าต ้องไม่กระทำการหรืออนุญาตให้บ ุคคลใดทำการติดตั้งป ้ายโฆษณาสินค้า 
หรือบริการใดๆ ในบริเวณที่เช่าก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นอันขาด

ในการดำเน ินการขอติดต ั้งไฟฟ ้า-น ํ้าประปา ผ ู้เช ่าต ้องขออนุญาตผู้ให ้เช ่าก ่อน 
โดยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและต้องรับภาระชำระค่าไฟฟ้า-นํ้าประปาด้วยทุนทรัพย์ของผู้เช่าเอง 
ท้ังส้ิน

ข้อ ๑๐. ผ ู้เช ่าต ้องปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศของผู้ให ้เช ่าในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับการเช่านี้ทุกประการ

ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ให้เช่าหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่าที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
กับการเข่าทุกประการ และผู้เช่าต้องอนุญาตให้ผู้ให้เช่าหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่าเข้าตรวจบริเวณที่เช่าหรือ 
เข้าตรวจสิ่งปลูกสร้างใดๆ ในบริเวณที่เช่าได้ทุกโอกาส หากปรากฏว่าทรัพย์ส ินท ี่เช ่ามีการชำรุดเส ียหาย 
เมื่อผู้ให้เช่าแจ้งให้ผู้เช่าทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามผู้ให้เช่าจะเข้าจัดการ 
เสียเอง โดยผู้เช่าจะต้องเป็นผู้ขดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้นๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๑๑. ผู้เช่าต้องไม,ทำให ้เก ิดความเส ียหาย เด ือดร้อนรำคาญแก่ผ ู้ใดท ี่อย ู่ใกล ้เค ียงก ับ
สถานที่เช่านี้

ผ ู้เช ่าต ้องไม ่กระทำการใดให ้เป ็นท ี่ก ีดขวางการส ัญจร ทั้งจะไม่วางสิ่งของใดๆ 
ให้เป็นที่เกะกะรกรุงรังไม่น่าดูในบริเวณสถานที่เช่าหรือออกมานอกเขตเช่าเป็นอันขาด

or /ผ ู้เซ ่าต ้อง...



ผ ู้เช ่าต ้อ งจ ัด ห าเคร ื่อ งป ๋อ งก ัน แล ะเคร ื่อ งด ับ เพ ล ิงท ี่ท ัน ส ม ัยม าเต ร ียม ไว ้ใน  
บริเวณที่เช่าเพื่อป้องกันหรือดับเพลิงได้ทุกเวลา

ข้อ ๑๒. ผ ู้เช ่าต ้องไม่โอนสิทธิการเช่าหรือให ้บ ุคคลอื่นเช ่าช ่วงบริเวณที่เช ่าท ั้งหมดหรือ 
ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริเวณที่เช่า หรือยอมให้ผู้อื่นใข้ประโยชน์ในที่ดินที่เช่า รวมถึงจะนำไปใช้ประโยชน์อื่น 
นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ไนการเช่าตามข้อ ๑ ไม่ได้เป็นอันขาด เว้นแต่การจัดให้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจภายใน 
ขอบวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่คนงานหรือลูกจ้างเข้ามาพักอาศัย 
ในบริเวณที่เช่า นอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าเสียก่อน

ถ้าผู้เช่าประสงค์จะนำที่ดินไปให้เช่าช่วงจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อนจึงจะ 
กระทำได้ โดยคิดอัตราค่าเช่าช่วงร้อยละ ๔๐ ของค่าเช่าที่ผ ู้เช่าได้รับจากผู้เช่าช่วง กรณีผู้เช่านำอาคารหรือ 
สิ่งปลูกสร้างไปให้เช่าช่วงโดยไม่ได้รับอนุญาตและผู้ให้เช่าไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้เช่าจะต้องชำระค่าปรับ 
เป็นเงินครั้งเดียวตามที่ผู้ให้เช่ากำหนด

ข้อ ๑๓. ถ ้าผ ู้เช ่าต ้องการเช ่าท ี่ด ินน ี้ต ่อไปอีก ผ ู้เช ่าต ้องแจ้งเป ็นหนังส ือให้ผ ู้ให ้เช ่าทราบ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๐ (สิบ) เดือน ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า ทั้งนี้ ผู้เช่าต้องมาลงนามในสัญญาเช่า 
ให ้แล้วเสร็จก่อนครบกำหนดอายุส ัญญาเช ่า ๖ (หก) เดือน และไม่ดัดสิทธิผู้ให ้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่า 
ตามข้อ ๑๔

ข้อ ๑๔. ถ้าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าดังกล่าวไว้ในข้อ ๒ ก็ดิ ประพฤติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดื 
ไม่ยอมปฏิบัติตามที่ผู้ให้เช่าได้ทักท้วงเป็นหนังสือภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้รับหนังสือก็ดื หรือผู้เช่า 
ถูกฟ้องล้มละลายก็ดี ผู้ให้เช่ามิสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าและผู้เช่า 
ไม,มีสิทธิเรียกร้องขอคืนเงินค่าเช่าที่ได้ชำระให้ผู้ให้เช่าไปแล้วหรือเรียกค่าเสียหายอื่นแต่ประการใด

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น ผู้เช่าต้องล่งมอบบริเวณที่เช่าคืน 
และออกไปจากบร ิเวณ ท ี่เช ่าท ันท ี โดยจะยกข ้อค ัดค ้านใดๆ ขึ้นมาอ้างไม,ยอม ออกจากบ ร ิเวณ ท ี่เช ่า 
ไม่ได้เป็นอันขาด

ข้อ ๑๔.ในกรณีที่ม ีการบอกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากผู้เช่าไม,ยอมออกไปให้พัน 
สถานที่เช่าหรือไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ตกเป็นกรรมสิทธี้ของผู้ให้เช่า (ถ้ามี)และไม่ขนย้ายสิ่งของออกไป 
พ้นบริเวณที่เช ่าตามสัญญานี้ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันบอกเลิกสัญญาเช่าเป็นต้นไปผู้เช่ายินยอม 
ให้ผู้ให้เช่าปรับเป็นรายวันๆ ละ ๑,๙๗๐.-บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จนกว่าผู้เช่าจะได้ออกไป 
จากสถานที่เช่า

การปรับตามความในวรรคแรกผู้ให้เช่าสงวนสิทธิที่เรืยกค่าเสียหายอื่นๆ เนื่องจาก 
ผู้เช่ามิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้อีกโสดหนึ่งด้วย

ข้อ ๑๖. ในระหว่างอาย ุส ัญญาเช ่าน ี้ ถ ้าผ ู้ให ้เช ่าม ิความประสงค์จะใช้สถานที่ท ี่ให ้เช ่าน ี้ 
เมื่อใดและไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ และหรือหน่วยราชการหรือองค์การของรัฐบาลไทยมิความจำเป็นต้องใช้ 
สถานที่เช่าในกิจการอันเป็นนโยบายหรือคำสั่งของรัฐบาล ผู้เช่ายินยอมล่งมอบสถานที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า -

-๓- การท่าเรือแห่งประเทศไทย
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และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายสิ่งของออกไปให้พ้นที่เข่าภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
เป ็นหนังส ือจากผู้ให ้เข ่าเป ็นต ้นไป แม ้อาย ุส ัญญ าเข ่าท ี่รายน ี้ย ังไม ่ส ิ้นส ุดลงก ็ตาม โดยผ ู้เข ่าไม ่ม ีส ิทธิ 
เรียกร้องค่าเข่าที่ไต้ชำระไปแล้วหรือค่าเสียหายแต่ประการใด

ข้อ ๑๗.ไม ่ว ่าส ัญญาเข ่าระงับลงด ้วยเหต ุใดก ็ตาม ผู้เข ่าจ ักต ้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างท ี่ 
ไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ้ของผู้ให้เข่า (ถ้ามี) ตลอดจนขนย้ายสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งของที่ติดกับสถานที่เข่า 
และบริวารของผู้เข่าออกไปให้พ้นสถานที่เข่าภายในกำหนดเวลาที่กล่าวไวในสัญญานี้หรือภายในเวลาที่ผู้ให้เข่า 
กำหนดและยินยอมให้ผู้ให้เข่าเข้าครอบครองสถานที่เข่าทันทีที่ครบกำหนดดังกล่าว พร้อมทั้งกระทำสถานที่ 
เข่าให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยจนเป็นที่พอใจของผู้ให้เข่าก่อนจะส่งมอบสถานที่เข่าคืนให้แก่ผู้ให้เข่า และผู้เข่า 
จะทำลายพื้นหรือขุดขนวัตถุที่ได้ถมทำไว้แล้วไปมิไดโดยเด็ดขาดโดยยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ้ของผู้ให้เข่า 
ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีจำเป็นที่จะต้องกระทำเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้เข่าและไม่ว่าจะได้ 
หรือมิได้บอกเลิกสัญญาเข่าก็ตามก็สามารถให้เข่าสถานที่เข่าได้ใหม่ โดยไม,เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดี

ข้อ ๑๘. ถ้าผู้เข่าไม่ยอมรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือขนย้ายสิ่งของตามสัญญา ข้อ ๑๗. 
ผู้ให้เข่ามีสิทธิที่จะเข้ายึดถือครอบครอง ยึดหน่วงและทำการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือขนย้ายสิ่งของได้ 
ทันท ี โดยผู้เข ่าได้ยินยอมด้วยทุกประการและผู้ให้เข่ามีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือขนย้ายนี้ 
จากผู้เข่าได้ทั้งสิ้นและผู้เข่าไมมสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการรื้อถอนขนย้ายนี้และถ้ามีเหตุ 
จำเป็นให้มีอำนาจทำลายสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคในการที่จะจัดการให้เข้าครอบครองได้ตามสมควร

ในกรณ ีตามวรรคหน ึ่ง ถ ้าย ังม ีส ิ่งของของผ ู้เข ่าหร ือของบ ุคคลใดบ ุคคลหน ึ่ง 
อยู่ในทรัพย์ด ังกล่าวน ั้น ผ ู้ให ้เข ่าม ีอำน าจจ ัดการขน ย ้ายไปเก ็บร ักษา ณ สถานที่ใด โดยให ้ผ ู้เข ่าเป ็น  
ผ ู้เส ียค ่าใช ้จ ่ายเอง ในการนี้ หากผู้ให ้เข ่าได้แจ้งหรือประกาศให้ผ ู้เข ่ามารับคืนภายในเวลาที่กำหนดแล้ว 
แต ่ผ ู้เข ่าไม ่มาดำเน ินการภายในระยะเวลาด ังกล ่าว ผู้ให ้เข ่าม ีอำนาจขายของดังกล่าวได้เพ ื่อนำมาซดใช้ 
ค่าเสียหายแก่ผู้ให้เข่าต่อไป

ข้อ ๑๙. ผู้ให้เข่าจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้เข่าทุกคราวที่ได้รับชำระค่าเข่า ใบเสร็จรับเงิน 
มีลักษณะสำคัญต่อไปนี้

๑๙.๑ ตราสัญลักษณ์การท่าเรือแห่งประเทศไทย
๑๙.๒ ซื่อสถานที่อยู่ของผู้รับเงิน
๑๙.๓ วัน เดือน ปีท่ี'รับเงิน
๑๙.๔ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
๑ ๙ .๕ ซื่อผู้เข่าและสถานที่เข่า
๑๙.๖ รายการและจำนวนเงินที่รับชำระ
๑๙.๗ ลายมือซื่อผู้รับเงิน

-๔- การท่าเรือแห่งประเทศไทย
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย-๕-

สัญํญานี้ทำฃึ้บเป็นสองฉบับ ม ีฃ ้อความถูกต้องตรงกันต่างยึดถือไว้ฝ ่ายละฉบับคู่ส ัญญา 
ท ั้งสองฝ ่ายได ้เข ้าใจข ้อความดีโดยตลอดแล้วเห ็นว่าถ ูกต ้องตรงตามเจตนาและความตกลง VI ก,ประการ 
จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลฟ่อ,รอโท............  £ c ± ะ.../̂............ย ูท * ข่า
(ดร.ชำนาญ ไขยฤทธ)

ผ ู้ร น V 0 V อ พ า ซ

ด พ ไ ทนสยมe v r h น พ  
ฉ ท ัน ล ง ว ้น  จ ุ5' , '?.‘' ^

A  0 ^ลงซอ........................... .......................................... ผเ'ซ่า
(นายประเสริฐ ซุบ๓ า)

ลงซอ........................ .ไ โ ._______ โโ............................พยาน
(บางสาวจ ุต กิาญจน่ เกิดผล)

ท  ^ 1
ลงซ่ือ................................... ................................. พยาน

(นางสาวอัซญาภรณ ส ิร ิ) „




