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สัญญาเลขท่ี ๓๒/๒๔๖๔

สัญญาฉบับน้ีทำข้ีน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เม่ือวับท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า ''ผู้ซ้ือ" ฝ่ายหบ่ีง กับ 
บริษัท นอร์ทเวฟ จำกัด ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมyTฌนา 
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มืสำนักงาน'ใหญ่อยู่ อาคาร บริษัท นอรีทเวฟ จำกัด เลขท่ี ๒๒!ๆ เ ถนนมหิดล ตำบล 
ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายกฤตภัทร์ ใจมา ผู้รับมอบอำนาจจาก นายพิพัฒน์ ศักดาทร 
กรรมการผู้จัดการ ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

.จังหวัดเชียงใหม่ กรมYรัฌนเาธุรภิอก.ารษัาบบระทรวงพาณิชย์ ท่ี ซม. ๐๐๙๒๔๘ ลงวับท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๔๖๔ และ 
หนังสือมอบอำนาจลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๔๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปใบสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหน่ึง 

คู,สัญญาได้ตกลงกันมืช้อความดังต่อไปน้ี

----------- ------ ข้อ-๑ ■ .■ ข้อตกลง1ซ้ือ'ขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ชายตกลงขาย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 

๒,๔๐๐ ซีชี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๒ คับ เป็นราคา 
ท้ังส้ิน ๑,๐๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๐,๔๒๓.๓๖ บาท 
(เจ็ดหม่ืนท้ารัอยย่ีสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ'ายท้ังปวงด้วยแล้ว

ข้อิ ๒ . การรบรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งชองที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม,เป็นของ 

เก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ใบกรณีท่ีเป็นการซ้ือส่ิงชองซ่ึงจะต้องมีการตรว.จทดสอบ ผู้ชายรับรองว่า เมือตรวจทดสอบแล้ว 

'ตองมืคุผภาพและคุณสมบัติโมต่ําก่ว่าท่ี'คำ"หบดไว้ตามสัญญาน้ีด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแบบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา •
๓.๒ ผนวก.๒ รายละเอียดคุณลักษณะ 
๓.๓ ผนวก ๓ บันทึกต่อรองราคา 
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือค้ําประกันสัญญา 
๓.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ
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ผู้ซ้ือ

จำนวน ๒ แผ่น 
จำนวน ๑๔ แผ่น 
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ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือนย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใซ้ข้อความในสัญญาน้ี 

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ 
ให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ขายไมมสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งส้ิน

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบส่ิงของที่ซ้ือขายตามสัญญาให้แก'ผู้ซ้ือ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใน 

วันท่ี ๒๑eพฤศจิกายน ๒๔๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมท้ังหีบห่อหรือเคร่ือง 
รัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายคร้ัง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปย่ืนต่อผู้ซ้ือ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม,น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซ้ือ

ข้อ ๔. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อไต้ตรวจรับส่ิงของท่ีส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซ้ือจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพ่ือผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิงของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะ 

ไม่รับส่ิงของน้ัน ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิงของน้ันกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทำไต้และนำส่ิงของมาส่งมอบ 
ให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว 
ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไมใต้

ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิงของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อไต้รับมอบสิ่งของตามข้อ๔ ไว้โดย 

ครบถ้วนแล้ว และผู้ขายไต้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธี้ให้องค์การบรืหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๓ (สาม) ปี 

นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือไต้รับมอบส่ิงของท้ังหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หาก 
สิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือ 
แก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีใข้การไต้ดีดังเดิม ภายใน ๑๔ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งจากผู้ซ้ือโดยไม,คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ 
ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ 
ขายแก้ไขในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ืงไต้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องน้ันเอง หรือ 
ให้ผู้อ่ืนแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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การที่ผู้ซ้ือทำการบั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการบ้ันแทนผู้ขาย โม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสืยหายตามท่ีผู้ซ้ือเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญาน้ีผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 

๕๓.๙๐๐.๐๐ บาท(ห้าหม่ืนสามพ้นเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้ 
แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ฃายใข้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับ 
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ 
และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันท่ีผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ 
ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกับที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ 
รับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิงของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่ง 
มอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม,ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขาย 
ต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซ้ือภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อน้ี ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจาก 
ข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม,ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือเม่ือครบกำหนดส่งมอบส่ิงของตามสัญญาน้ีแล้ว 

หากผู้ขายไม่ส่งมอบส่ิงของท่ีตกลงขายให้แก่ผู้ซ้ือหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาบ้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ซ้ือท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีท่ีผู้ซ้ือใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักปร ะกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) 
ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินท้ังหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซ้ือจะเห็บสมควร และถ้าผู้ซ้ือจัดซ้ือส่ิงของจากบุคคลอื่นเต็ม 
จำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายใบกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะ 
ต้องซดใช้ราคาท่ีเพ่ิมซ้ืนจากราคาท่ีกำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
ในกรณีท่ีผู้ซ้ือมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซ้ือเป็นรายวัน 

ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิงของท่ียังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจบถึงวัน
ท่ีผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา -  ^ ใ

..................
ผู้ซ้ือ
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การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงซ้ือขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 

หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ีงส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใซัการได้โดยสมบูรณี ให้ถือว่า ยังไม่ได้,ส่งมอบส่ิงของน้ันเลย 
และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด

ในระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ 
ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกำหนดไว่ในช้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซ้ือได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเม่ือครบ 
กำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมิสิทธิท่ีจะปรับผู้ขายจนถืงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีท่ีผู้ชายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ีงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซ้ือ ผู้ชายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซ้ือโดยส้ินเชิงภายใน 
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าส่ิงของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีบังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องขำระ หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่า 
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ

หากมีเงินค่าส่ิงของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง 
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซ้ือจะคืบให้แก่ผู้ขายท้ังหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ีผู้ขายไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบส่ิงของตามเง่ือนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือ 
พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือ 
ตามที,กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ขายไต้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ 
ของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ 
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซ้ือทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซ้ือท่ีจะ 
พิจารณาตามที'เห็นสมควร
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ข้อ ๑๓. การใข้เรือไทย
ถ้าสิงของท่ีจะต้องส่งมอบให้แก'ผู้ซ้ือตามสัญญาน้ี เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจาก 

ต่างประเทศ และสิ่งของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และลามารถให้บริการรับขนไต้ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ี 
มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแด,จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของน้ันลง 
เรืออ่ืนท่ีมีใช่เรือไทยหรือเป็นของที'รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนไต้ ทั้งนี้ไม่ 
ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการล่งมอบส่ิงของตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ถ้าส่ิงของน้ันเป็นส่ิงของตามวรรคหน่ึง ผู้ขายจะต้อง 
ล่งมอบใบตราล่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราล่งสำหรับของน้ัน ซ่ึงแสดงว่าไต้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมี 
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซ้ือพร้อมกับการล่งมอบส่ิงของด้วย

ในกรณีที'ส่ิงของดังกล่าวไมได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที'มี 
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องล่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ 
หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้ขำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม,บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง 
เสริมการพาณีซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก,ผู้ซ้ือด้วย

ในกรณีท ี' ผ ูข้ายไม่ล่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซ้ือ 
แต่จะขอล่งมอบส่ิงของดังกล่าวให้ผู้ซ้ือก่อนโดยยังไม่รับขำระเงินค่าส่ิงของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับส่ิงของดังกล่าวไว้ก่อนและขำระ 
เงินค่าสิงของเมื่อผู้ขายไต้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วไต้

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกับ คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอด 
แล้ว จงไต้ลงลายมือซ่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู,สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ
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