
สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑๖/๒£๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำซื้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลบาสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๖๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวัซัย บุญอุดมพร ตำ แหบ่ง รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ห ๖๐/๖๕ 0๔  ลงวันที ๖๘ มกราคม ๖๕๐๔ ซึงต่อไ'l)ในสัญญานเรยกว่า "ผู้ซึธ', ฝ่ายหนีง กับ บริษัท 
บ้านสิลป๋ ๖ 0 ๐ ๙  จำก ัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริบัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนา 
ธุรกิจภารค้า กระทรวงพาณิชย์ มสำนักงานใหญ่อยู่ บ้านวังโฮ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๗ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน โดย1นายสทธภักดิ้ คลประเสริฐ ผู้รับมอบอำนาจจาก นางภักดี คำพูนศิลบ้ กรรมการผู้จัดการ ผู้มือำนาจ 
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังลือรับรองของ ลำนักังานทะเบียนหุ้นส่วนบริบัห จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ลพ.00๐๖๕ ๐๘  ลงวันที่ ๓0 กรกฎาคม ๒๕๖๔ และหนังลือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๐๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนี้ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ©. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์ลำหรับใช้ในกาVปฏิบัติงานของผายสาธารณูปโภค 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๓ รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย 
๑. เครื่องดัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน ๗ เครื่อง 
๒. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๖ เครื่อง 
๓. เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๖ เครื่อง

เป็นราคาทั้งสิ้น ๑๑๙,๖๑๘.๔๐ บาท (หนี้งแสนหนี้งหมื่นเก้าพันสองร้อยลืบเก้าบาทลื่สิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษี 
มูลค่าเพม จำนวน ๗.๗๙๙.๔๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าลืบเก้าบาทลื่ลืบลดางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๖. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าลื่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ 

เก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไวั[นเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้ว 

ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ดํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนี้งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.® ผนวก ๑ ลำเนาใบเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน ๙ แผ่น 
๓.๖ ผนวก ๒ ลำเนาหนังลือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น
๓.๓ ผนวก ๓ ลำเนาใบเสร็จรับเงินคํ้าประกับสัญญา จำนวน ๑ แผ่น 
๓.๔ ผนวก ๔ ลำเนาหนังลือมอบอำนาจ จำนวน ๑ แผ่น 

ร ิ^ .
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๒
ความใดในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดหรอแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ 

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ 
ให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรีอค่าใข้จ่ายใดๆเที่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใบ 

วันที่ ๒0 มกราคม ๒๔D๕ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ® แห่งสัญญานี้พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัด 
พันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขาย 
จะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวัน 
และเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ีงสิทธิท่ีจะไม่ 

รับสิ่งของนั้น ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ 
หรือต้องทำการแถ้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใข้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขาย 
จะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การขำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงขำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดย

ครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของดามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หน้ีง) 

ปี นับถัดจากวับที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้เดยถูกต้อง•ครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หาก 
สิ่งของตามสัญญานี้เกดขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนี้องมาจากการใข้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือ 
แก้!ขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดีม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้!ขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสีทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่น 
ให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งต่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุขำรุตบกพร่องหรือขัตข้องโตยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้
ผู้ขายแก้!ขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนี้งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้เขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง 
หรือให้ผู้อื่นแก้!ขความขำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบขำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรืยกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาได้ พ fุ  ' ; แ  . ว ้บ ุ้ข ่-ำบ่;บ่— ■ บ่;- 1;บ่ -บ่r บ ่-"
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ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้น่าหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน <£,๙๖๑.๐๐ บาท(ห้าพัน 

เก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) ชงI'ท่ากับ'ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาบี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดัง 
กล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ 
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง 
กำหนดก็ได้ และจะต้องมอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญาบี้

หลักประกันที่ผู้ขายน่ามามอบให้ตานวรรคหนง จะต้องมิอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ 
ผู้ขายตลอดอายุสัญญาบี้ ถ้าหลักประกับที่ผู้ขายน่ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง 
ความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะ 
เวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด 
ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพื่มเติมให้มิจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ 
(เจ็ด) วับ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายน่ามามอบไว้ดามข้อบี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ชาย 
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาบี้แล้ว

๓

ข้อ ๘. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญาบี้แล้ว 

หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมิสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้'อใข้สิทธิ,บอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) 
ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็ม 
จำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนง) เดิอน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะ 
ต้องขดใช้ราคาที่เพื่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาบี้ด้วย

ข้อ ๑0. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวับ 

ในอัตราร้อยละ ๐.๖๐ {ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไมใต้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึง 
วันที่ผู้ขายไต้น่าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องคร'บถ้วนตามสัญญา

การคืดค่าปรับในกรณิสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย 
และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
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ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกับตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ซดใช้ 
ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบ 
กำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวับบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค ่าเส ียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนี้งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเซิงภายใน 
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่า 
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ร,๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ซื้อ

หากมิเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง 
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนั้งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ๋งออกตามความ 
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและ 
กำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุ 
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังลือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนี้ง ให้ถึอว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ 
ของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา ใดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ 
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซื้งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรันหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนี้ง อยู่ในดุลพีนิจของผู้ซื้อ 
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจาก 

ต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเตินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่ 
มิสิทธิเซ่นเดิยวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้น 
ลงเรืออื่นที่มิใซ่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่
ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด น ี้-  > '■ 'ป 2 k u S น ี้!  บ ว บ £ Co.,L td.
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ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้อง 
ส่งมอบใบตราส่ง (Bill o f Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าไต้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มี 
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ไต้บรรทุกจากต่างประเทคมายังประเทคไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มี 
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นไต้ 
หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง 
เสรืมการพาณีชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ 
แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระ 
เงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายไต้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วไต้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมีอซึ่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 
หน่ึงฉบับ
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