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สัญญาเลขที่ ๔๕/©๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลปาสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัคลำพูน 
เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุคมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๔'อ๔, คำส่ังๆ ท่ี ๗๙๐/'๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งฯ ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไบั[นสัญญานี้เริยกว่า ''ผู้เอ"
ฝ่ายหนง ทับ บริษัท เอชดเจ มอเตอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเนยนเบนนิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเปียนห้นส่วนบริษัท จังหวัด 
เชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มคำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๒/๑๘ ถนนโชตนา ตำบลช้างเมือก 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ โคยนางจุรารัตน์ ทรายคำ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายลมสักค นิดยเมรนทร์ 
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพ้นนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ ลำนักงานทะเบียนหุนส่วน.บริษัทกลาง กรมพัด;นา 
ธุรกิจโเวรค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี E๑๐๐๙๑๒๒๐๖๑๘๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ 
ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อใบในสัญญานึ๋เริยกว่า ’'ผู้ขาย'' อีกฝ่ายหนึ่ง 

ลสัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อโปนี้

ข้อ ๑. ข ้อตกลงเอชาย
พู้ซิ้อตกลงชื้อและผู้ชายตกลงขาย รถโดยลาร ขนาดไม่นกิน ๑๒ ท่ีน่ัง (ติ'เข?) จำนวน ๑ ดัน 

ด้วยวิ!•บระ'ทวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนินราคาทั้งลิ้น ๑,๘๕๖,๐๐๐.๐0  บาท (หนงล้านเก้าแลนห้าหนั่น 
V; 'ๆพัน'บาทรำ1น) ซึ่งไค้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒๗,๙๖๒.๖๒ บาท (หนึ่งแสนลองหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยหทส้ับสอง 
บาทหกสืบลอง?ตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอนๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุรนภาพ
ผู้ชายร้ปรองว่าสิ่งชองที่ชายให้ตามสัญญานี้เนินชองแท้ชองใหม่ ไม่เคยใช้งานมาทอนโม่.บน 

ชองเท่าเทิบ และม้ัคุโนภา'พ และคุณ?,มบัติไม่ตากว่าที่กำหนดไร้ใ.นเอกลารน.นบท้ายสัญญาผนวก ๑ และผน,ว ' ๒
ในกรณิที่เปีนการชื้อ?;งชองซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอบ ผู้ชายรับรองว่า เมื่อตรวจทดลอบแล้ว 

ต้องมืคฺ■ โนภาพและคุโม่.ลม1ชัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

(ลงซ่ือ).

ข้อ ๓. เอกสารสันเนินส่วนหนึ่งชองสัญญา
เอก.สารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนื้ให้ถือเนินส่วนหนึ่งชอง

๓.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุรน;ลักษณะเฉพาะ 
๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก

(นายวิชัย บุญอุด:มา',ร)
(ลงซ่ือ),

สัญญานี้
จำนวน ๖ ห', 
จำนวน ๑๕

4ท้ไพั1 ’
(นางจุรารัตน์ ทรายคำ)



๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา และใบต่อรองราคา 
๓.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรองการจดทะเบียน 
๓.๕ ผนวก ๕ หนังสือมอบอำนาจ 
๓.๖ ผนวก ๖ หนังสือคํ้าประกันสัญญา

จำนวน ๓ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า

ความใคในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีขั่ดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับเอง ผู้ขายจะด้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อคำวินิจฉัยของ 
ผู้ซ้ือให้ถือเน้นท่ีสุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเลียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การล่งมอบ
ผู้ขายจะล่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก'ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 

ภายในวันที ๑๙ กันยายน ๖๔๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใบข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมท้ังหีบห่อหรือ 
เครืองรัดหันผกโ'คยเรียบร้อย

การล่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเน้นการล่งมอบเพียงครั้งเทียว หรือส่งมอบหลายครั้ง 
ผู้ชายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาล่งมอบแต่ละคเงโคยทำเน้นหนังสือนำไปยื่นฅ่อผู้ซื้อ โa องค์การบริหารส่วนขังหรัคลำพูน 
โนวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๔. การตรวจรับ
เมิ่อผู้ซื้อไค้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถัวนตามสัญญาแล้ว ผู้ซ้ือจะออก 

หลักฐานการรับมอบเน้นหนังสือไวัเห้ เพิ่อผู้ขายนำมาเน้นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
■ ถ้าผลของการตรวจรับปรากฎวำส่ิงของท่ีพู้ขายส่งมอบไม่ดรงตามข้อ ® ผู้ซ้ือทรงไว้ช่ืง•สิทธิท่ีจะ 

ไม่รันล่งของน้ัน ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ชายต้องรีบนำส่ิงของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบ 
ให้ไหฝ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่!เลียไปเพราะเหต 
ดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเน้นเหตุ!ขอขยายเวลาล่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไมเด้

ข้อ ๖. การข้าระเงิน
ผู้ซื้อตกลงข้าระเงิน ค่าสิ่งของดานข้อ ๑ ให้แก่ผู้ชาย เมิ่อผู้ซื้อได้รับมอบส่ิงของตามข้อ ๔■ ไวโดย

ค;รบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความข้ารุดบกพร่อง
ผู้ขๆยตกลงรับประกันความข้ารุดบกพร่องหรือขัดข้องฃธุงสิ่งของตามสัญญานี้ เน้นเวลา 

๓ (สาม' บิ) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวล' 
ดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัคข้องอันเนื่องมาจากการไซ้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้อง 
จัดการข่อมแชมหรือแกเขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การไค้คีดังเติม ภายใน ๑๔ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับเม่'

(ลงช่ือ)................................................................. ผู้ซ้ือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).. 4๔1
(นางจุรารัตน์ ทรายคำ)



โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะ 
ทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ 
ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งไต้ ผู้ซื้อมีสิทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องนั้นเอง 
หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดช้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก 
ความ'รับผิดดามลัญญ'า หากผู้ขายไม่ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซี้อเรืยกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี๋ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด 

(มหาซน.', เลขท 0๖รา๙0เ0๖๑0๐๐๑๓๔ ลง•วันทํ ๖ (ริ; กรกฎาคม ๖<£๖๕ เปน,จำนวนเงิน ๙๙ .๘ 00.00 บาVi 
(เก้าหมื่นเจ์ดพันแปดร้อยบาทล้วน) ซ็่งเท่ากับร้อยละ ๕(ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพิ่อเป็น 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังลีอคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังลัอดา'ประกันดัง 
กล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบรืพัเงินทุนหรือนรืบัทพินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ 
รับอนญ'1ตให้ประกอบกิจการเงั้บทุนเพอการพาณีขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันฅามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประทไดไทย ตามรายซื้อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวิยนให้ใาราบตามแบบที่คo:ะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างน?.ะการบริหารทัลดุภาครัฐกำหนคหรืออาจเป็นหนงลัอคํ้าประกัน!•.ล็กทรอนิกส์ตามวํรการที่กรม 
บัญช็กลางกํ':หนดก็ไต้ และจะต้องม็อายุการคาประกับตลอดไปจนกวๆผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญามื่

หลักประกับที่ผู้ขายทำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลมดวามรับผิดทั้งบวงของ 
ผู้ขายตลอดอายุสัญญานํ่ ถ้าหลักประทนัทิผู้ขายทำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเลอมค่าลง หรือมีอายุไมครอบ‘คลม?:ง 
ความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายล่งมอบสิ้งของล่าช้าเบนเหตุไห้ระยะ 
เวลาล่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความ,ชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปอื่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกดข้ึนคราวใด:
ผู้ขายต้องห',หลักประก้นใหม่หรือหลักประกันเที่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน 
•ต •เจ ็ด .! วัน นับถัดจากวันางี่ไต้รับแจ้งเบนหนังลีอจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายทำมานอบไว้ตามช้อน ผู้ซื้อจะคินให้แก่ผู้ชาย โดยไม่มีดอกเนี้ยเมื่อผู้ขายพ้น 
จากข้อผูกพันและความวัยผิดทั้งบวงตามลัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่บฎบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดล่งมอบสิงของตามสัญญานึ่แถ้ว 

หากผู้ขายไม่ล่ะนอบลงของที่ตกลงขายให้แภ่ผู้ซื้อหรือล่ง่มอับไม่ถ่กต้อิง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ทั้งหมดหรือแต่บางลวนไต้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบณิๆธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเลียหายจากผู้ขาย_____

ในกรณีที่ผู้ซื้อใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม ท อ / ^ ^ - ^ ร ^  
ข้อ ๘ เป็นจำนวน•เงินทั้งหมดหรือแต่บางล่วนก็ใด้ แล้วแต่ผ้ซื้อจะเห็นสมควร และถ ้าผ ู้ซ ื้อจ ัดซ ื้อส ิ้งขรงจาก/^พ ' ylil/U-Lน i

เ  ร ่ \  v s (  _(ลงซอ)............................■ โ..‘'..ไ ......................... ผู้ซือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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(ลงซื่อ).......................... .1...................................ผูฃาย
(นางจุรารัตน์ ทรายคำ)
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เต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวัน‘บอกเลิกสัญญา 
ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไวในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ขึ้อมิได้ใข้สิทธิบอกเลกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ชาย'จะต้อง'ชำระค่า,บ่รับ'’เห’ผู้ช้ือเบน'ราย'วัน 

ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา 
จนถ็งวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ฅกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปทำใใง้ไม่สามารถใช้การได้เดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบส่ิงของน้ันเลย 
และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซ้ือเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิ■ บดฅาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ แสะ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง 
ให้ชดใช้ราค าที่เพิ่มขึ้นดามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่^ปรับไปยังผู้ขาย 
เม่ือครบกำ,หนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีลิ.ทธิที่จะปรับผู้ขายจนสีงวันบอกเลิกสัญญาได้อึกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีฑิ่ผู้ขายไม่ป,ฐบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ดาม จนเป็นเหดุให้เกิดค่าปรัน 

ค่าJ ยหาย หริอค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าบรับ ค่าเส็ย,หาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ชึ๋อโดยสิ้นเช้ง 
ภายในกำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ซื้อ หากผู้ชายไม่ซดเข้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าวใท้ผู้ซื้อมิสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ด้องชำระ หรือบังคับจากหลัก 
ประกันภ':รปฏิบัติตานสัญญาได้ทันทั้

หากค่าปรับ ค่าเสย,หาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งชองที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัดดามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลอที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่า 
ปรับ ค่าเสิย'หาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังลิอจากผู้ซื้อ

หากน็เงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายดามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเ'หลืออยู่อึก.'ท่า1ใด ผู้ซื้อจะคั๊นให้แก่ผู้ชายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือสดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของย์ายผู้ซื้อ หรือเหตุลุควลัย หรือเกด

จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดดามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ขึ้งออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบส่ิงของตามเง่็อนไฃ 
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ชายมีลิทธิของคหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบดามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้ง

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางจุรารัตน์ ทรายคำ)
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ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปดามความใบวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่ 
จะของคหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด 
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซี่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นลมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งชองที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามา 

จากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเล้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการ 
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือ 
ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อน 
บรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย 
เรืออบ'ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นส่ิงของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะ 
ต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราล่งสำหรับของนั้น ซ่็งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ 
เรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการล่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทคไทย โดยเรือไทยหรือเรือ 
ท่ีมิสิ,ทธิเซ่นเดิย'วกับเรือ''เทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานชิ่งแลดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรือ 
อื่นได้หรือหสักฐานขื่งแสดงว่าไต้ขำระค่าธรรมเน็ยมพิเคษเนึ่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณีชยนาว็แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้ 
แก่ผู้ซ้ือ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับขำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับส่ิงชองดังกล่าวไว้ 
ก่อนและขาระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ท่าซื้นเบนลองฉบับ มิข้อควานถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึง'ได้ลงลายมือขื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 
หน่ึงฉบับ

เลขที่โครงการ ๖๕๐๕๗๕๓๔๖๗๓ 
เลขคุมสัญญา ๖๕๐๗๐®๐๐๓๔๑๖

(ลงขื่อ)................... ใ.4
(นางจุรารัฅน้ ทรายคำ)
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