
สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขท่ี ๓๗/๒๕๖*:

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิขัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองบายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซ่ีงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ซ้ือ" ฝ่ายหน่ึง 
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอลส์แอนค์ขัพพลาย ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด 
เชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๒๗๕ หมู่ ๓ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวอมลวรรณ ฟองมูล ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาบ 
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระพรวงพาณิชย์ ท่ี ขม.๐๐๑๕๘๕ ลงวันท่ี ๒ มีนาคม 
๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหน่ึง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซ้ือและผู้ขายตกลงชาย เคร่ืองสูบน้ำแบบหอยโข่งติดต้ังอยู่บนรถลากพ่วงแบบ ๒ ล้อ 

ขนาดกระทะล้อขอบไม่น้อยกว่า ๑๔ น้ิว ขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ขนาดท่อส่ง ๘ น้ิว ความสามารถ 
ในการสูบน้ําได้ไม่น้อยกว่า ๙1๕๐๐ ลิตร/'นาที จำนวน ๑ เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำบวบ ๑ (หน่ึง) งาบ เป็นราคาท้ังส้ิน 
๔๙๔,๓๔๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนเก้าหม่ืนส่ีพันสามร้อยส่ีสืบบาทถ้วน) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จำนวน ๓๒,๓๔๐.๐๐ บาท 
(สามหม่ืนสองพันสามร้อยส่ีสืบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าส่ิงชองท่ีขายให้ตามสัญญาน้ีเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่า 

เก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ในกรณิท่ีเป็นการซ้ือส่ิงของซ่ึงจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เม่ือตรวจทดสอบแล้วต้องมี 

คุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ตามสัญญาน้ีด้วย

(ลงข่ือ

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สัญญาน้ี 
๒.๑ ผนวก ๑ สำเนารายการคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคา 
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม

จำนวน ๖ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๒ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า
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๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัตรประซาขบ
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาแคตตาลอค
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือคํ้าประกับสัญญา

จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๔ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใบสัญญานี้
บังคับ แสะในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยซองผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซ้ือ 
ให้ถือเน้นท่ีสุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซ้ือท้ังสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำพูน ภายในวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้ใบข้อ ๑ แห่งสัญญาน้ี พร้อมท้ังหีบห่อหรือ 
เครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม,ว่าจะเน้นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขาย 
จะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละคร้ังโดยทำเน้นหนังสือนำไปย่ืนต่อผู้ซ้ือ ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ในวับและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซ้ือ

ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อไต้ตรวจรับส่ิงของท่ีส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซ้ือจะออก หลักฐาน 

การรับมอบเน้นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเน้นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับ 

ส่ิงของน้ัน ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำส่ิงของน้ันกลับคืบโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทำไต้และนำส่ิงของมาส่งมอบให้โหม1 หรือ 
ต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้า''! 
เน้นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไมใต้

นับถัดจากวับท่ีผู้ซ้ือได้รับมอบส่ิงของท้ังหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากส่ิงของ 
ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ใน 
สภาพท่ีใข้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวับท่ีได้รับแจ้งจากผู้ซ้ือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขาย 
ไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการน้ันเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการน้ันแทนผู้ขาย 
โดยผู้ขายต้องเน้นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลง,ชำระเงิน ค่าส่ิงของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ซ้ือได้รับมอบส่ิงของตามข้อ ๕ไว้ไดยครบ

ถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เน้นเวลา ๑ (หน่ึง) น้
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ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุด,บกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม,อาจรอคอยให้ผู้ชาย 
แก้ไขในระยะเวลาท่ีกำหนดใว้ตามวรรคหน่ึงไต้ ผู้ซ้ือมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องน้ันเอง หรือให้ผู้อ่ืน 
แก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าไข้จ่ายท้ังหมด

การท่ีผู้ซ้ือทำการน้ันเอง หรือให้ผู้อ่ืนทำการน้ันแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพันจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดไข้ค่าไข้จ่ายหรือค่าเสียหายตามท่ีผู้ซ้ือเรียกร้องผู้ซ้ือมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญาน้ีผู้ขายไต้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ําประกันสัญญาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาซน) สาขาถนนข้างคลาน เชียงใหม่ เลขท่ี ๑๐๐๐๕๐๙๐๐ฟ๓๒ ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน 
๒๔,๗๑๗.๐๐ บาท (สองหม่ืนส่ีพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซ่ีงเ'ท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาท้ังหมดตามสัญญามามอบ 
ให้แก่ผู้ซื้อเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี

กรณีผู้ชายใช้หนังสือค้ําประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกับดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการใบประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไต้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทคไทย ตามรายช่ือ 
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพันข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกันท่ีผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหน่ึง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขาย 
ตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกับท่ีผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเล่ือมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด 
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายล่งมอบส่ิงของล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือ 
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดข้ึนคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกัน 
ใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก่ผู้ซ้ือภายใบ ๗ (เจ็ด) วับ นับถัดจากวันท่ีไต้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ

หลักประกันท่ีผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อน้ีผู้ซ้ือจะคืบให้แก,ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพันจาก 
ข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือเม่ือครบกำหนดส่งมอบส่ิงของตามสัญญาน้ีแล้ว หาก 

ผู้ขายไม่ส่งมอบส่ิงของท่ีตกลงขายให้แก่ผู้ซ้ือหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม,ครบจำนวน ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือ 
แค่บางส่วนไต้ การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ซ้ือท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีท่ีผู้ซ้ือใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ)
ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินท้ังหมดหรือแต่บางส่วนก็ไต้ แล้วแค่ผู้ซ้ือจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซ้ือจัดซ้ือส่ิงของจากบุคคลอ่ืนเต็มจำนวน 
หรือเฉพาะจำนวนท่ีขาดส่ง แล้วแค่กรณี ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องซดใช้ราคา

(ลงชื่อ ๙ ^ >

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
ผู้ซ้ือ (ลงช่ือ).

(นางสาวอมลวรรณ ฟองมูล)



ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซ้ือมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวับ 

ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่ิงของท่ียังไมใต้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวับท่ี 
ผู้ขายไต้นำสิงของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นขุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือ 
ขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไมใต้ส่งมอบส่ิงของน้ันเลย และให้คิด 
ค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งขุด

ในระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฎินัติตามสัญญาต่อ 
ไ,นได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประถันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ซดใช้ราคาท่ีเพ่ิม 
ข้ึนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ไต้ และถ้าผู้ซ้ือไต้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบ 
แล้ว ผู้ซื้อมิสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ . การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีท่ีผู้ขายไม,ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซ้ือโดยส้ินเชิงภายใน 
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวับท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ หากผู้ขายไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใบระยะเวลา 
ดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไวัจ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายท้ังหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบส่ิงของตามเง่ือนไขและกำหนดเวลา 
แท่งสัญญาน๋ึไต้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาไต้โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ 
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนด 
ในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึงให้ถือว่าผู้ขายไต้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ 
ของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม,มีเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ 
บกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซ้ือทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่'ในดุลพินิจขอ4ผู้ซื้อที่จะ-

(ลงชิอ......................... ะ:................................. ผู้ซอ (ลงชิอ)............................y ......................
(นายวิขัย บุญอุดมพร) (นางสาวอมลวรรณ ฟองมูล)
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พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ©๓. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นส่ิงของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจาก 

ต่างประเทศ และสิ่งของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไต้ตาม 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที,มีสิทธิ 
เซ่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของน้ันลงเรืออื่นที่ 
มีใซ่เรือไทยหรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งน้ี ไม่ว่าการส่ังหรือ 
นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบส่ิงของตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ถ้าส่ิงของน้ันเป็นส่ิงของตามวรรคหน่ึง ผู้ขายจะต้อง 
ล่งมอบใบตราล่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราล่งสำหรับของน้ัน ซ่ึงแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่น 
เดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการล่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่ส่ิงของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มี 
สิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องล่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือ 
หลักฐานซ่ึงแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการล่งเสริม 
การพาณิซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ล่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซ้ือ 
แต่จะขอล่งมอบส่ิงของดังกล่าวให้ผู้ซ้ือก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าส่ิงของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับส่ิงของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงิน 
ค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาน้ีทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือซ่ือพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

(ลงข่ือ).. ..ผ้ซ้ือ

(ลงข่ือ)..

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

ม ่ร /

(นางศิริรัตนํ ฮินชํ)
..พยาน
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