
สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๒/๒๔๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕:๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายอบุส5ฝ  วงค์วรรณ ตำแหน่ง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ซ้ือ" ฝ่ายหน่ึง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัด 
ซัพพลาย แอนค์ เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำ1นักงาน'ใหญ่อยู่ ๒๒๒/๙๑ หมูท่ี ๓ ตำบลหนองแกว อำเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชวลิต ธรรมสังกา ผู้รับมอบอำนาจจาก นางธนาวดี ธรรมสังกา ผู้มือำนาจลงนามผูกพัน 
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ชม. ๐๐๔๘๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ ลิงหาคม ๒๔๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที, ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๔ 
แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ชาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

๑,๔๐๐ รอบ ขนาด ๓๐ แรงม้า จำนวน ๓ (สาม) ชุด เป็นราคาท้ังส้ิน ๑,๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสน 
แปดหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน) ซึ่งไค้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๗,๔๔๗.๙๔ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าลิบเจ็ดบาท 
เถ้าลิบส่ีสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ชายให้ตามสัญญานี้เป็นชองแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ 

เก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑
ในกรณีที่เป็นการซื้อลิงของซึ่งจะค้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ชายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้ว 

ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

คู่สัญญาไค้ตกลงกันมีช้อความดังต่อไปนึ่

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ชายตกลงขาย เครื่องลูบนํ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนตํดีเซล ชนิด ๔ สูบ ๔ จังหว:

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓,๑ ผนวก ๑ สำเนารายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน ๑๔ แผ่น
๓.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น
๓.๓ ผนวก ๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น 
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือค้ําประกันสัญญา จำนวน ๑ แผ่น
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ
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ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ชื้อคำวินิจฉัยของ 
ผู้ช้ือให้ถือเปีนท่ีสุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ชื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ชื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ชื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ภายในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมท้ังหีบห่อหรือ 
เครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง 
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ชื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ในวันและเวลาทำการของผู้ชื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ชื้อ

ข้อ ๔. การตรวจรับ
เมื่อผู้ชื้อไต้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ชื้อจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนี้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ช้ือทรงไว้ช้ืงสิทธิท่ีจะ 

ไม่รับส่ิงของน้ัน ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทำไต้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ 
ใหม่ หรือต้องทำการแล้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว 
ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้

ข้อ ๖. การข้าระเงิน
ผู้ชื้อตกลงข้าระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก,ผู้ขาย เมื่อผู้ชื้อไต้รับมอบส่ิงของตามข้อ ๔ ไว้

โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความข้ารุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความข้ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หน่ึง)

ปี นับถัดจากวันที่ผู้ช้ือไต้รับมอบส่ิงของท้ังหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หาก
สิ่งของตามสัญญานี้เกิดข้ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือ
แล้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีใข้การไต้ดีดังเติม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งจากผู้ชื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแล้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ชื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้
ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแล้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือขัดช้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้
ผู้ขายแก้!ขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งไต้ ผู้ช้ือมีสิทธิเช้าจัดการแล้ไขเหตุข0̂ ท ี่f lg i^ขัดช้องนั้นเอง
หรือให้ผู้อื่นแล้ไขความข้ารุดบกพร่องหรือขัดช้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบข้าระค่าใชจ้าi n i พม!
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๓
การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิด 

ตามสัญญา หากผู้ขายไม่ซดใช้ค,าใข้จ่ายหรือค่าเลียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังลีอคํ้าประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 

๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท(ห้าหมื่นเก้าพ้นสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้ 
แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังลีอคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังลีอค้ําประกันดัง 
กล่าวจะด้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้ 
รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังลีอคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญซี 
กลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนี่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ 
ผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง 
ความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสื่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะ 
เวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด 
ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ 
(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามช้อนี้ผู้ซื้อจะคืนให้แก1ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้น 
จากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเม่ือครบกำหนดส่งมอบสิงของตามสัญญาน้ีแล้ว 

หากผู้ขายไม่ส่งมอบส่ิงของท่ีตกลงขายให้แก,ผู้ซ้ือหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเลียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที,ผู้ซ้ือใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) 
ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซ้ือจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซ้ือสิงของจากบุคคลอื่นเต็ม 
จำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะ 
ต้องขดใช้ราคาที่เพื่มฃี้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาน้ีด้วย
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ข้อ ๑๐ . ค่าปรับ

ในกรณีท่ีผู้ซ้ือมิไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องข้าระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน 
ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่ิงของท่ียังไม,ไต้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึง 
วันท่ีผู้ขายไต้นำส่ิงของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นขุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใข้การไต้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบส่ิงของน้ันเลย 
และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งขุด

ในระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังมิไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปไต้ ผู้ซื้อจะใข้ลิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ 
ซดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ไต้ และถ้าผู้ซ้ือไต้แจ้งข้อเรียกร้องให้ข้าระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อ 
ครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซ้ือมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ . การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซ้ือโดยส้ินเชิงภายใน 
กำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม'ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 
ระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ0านวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องข้าระ หรือบังคับจากหลักประถัน 
การปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที'ต้องข้าระ หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม1เพียงพอ ผู้ขายยินยอมข้าระส่วนที่เหลือที'ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่า 
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ร)๕ (ลิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที'มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ีผู้ขายไม1ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ีงออกตามความ 
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิงของตามเง่ือนไขและ 
กำหนดเวลาแห่งสัญญานี๋ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาไต้โดยจะต้องแจ้งเหตุ 
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง
หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึงให้ถือว่าผู้ขายไต้สละสิทธิเรียกร้องในการที่

ผู้ขาย



การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาล่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผู้ซ้ือท่ี 
จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องล่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เนินสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามา 

จากต่างประเทศ และสิ่งของนี้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ 
ขนไต้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย 
หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อน 
บรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใซ่เรือไทยหรือเนินของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ 
อ่ืนไต้ ทั้งนี้ ไม1ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเนินแบบใด

ในการล่งมอบส่ิงของตามสัญญาให้แก'ผู้ซื้อ ถ้าส่ิงของน้ันเนินส่ิงของตามวรรคหน่ึง ผู้ขายจะต้อง 
ล่งมอบใบตราล่ง (Bill of Lading) หรือลำเนาใบตราล่งสำหรับของน้ัน ซ่ึงแสดงว่าไต้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมี 
สิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก'ผู้ซ้ือพร้อมกับการส่งมอบส่ิงของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม'ไต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมี 
สิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องล่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนไต้ 
หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง 
เสริมการพาณิขยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ล่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ 
ซ้ือ แต่จะขอล่งมอบส่ิงของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับส่ิงของดังกล่าวไว้ก่อนและ 
ชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วไต้

สัญญานี้ทำข้ึนเนินสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู'สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เนินสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 
หน่ึงฉบับ
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