องคการบเหารส,วนจังหวดลำพูน
สัญญาซื้อขาย
สัญ ญาเลขที่ ๙/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ' ผู้ซื้อ"
ฝ่ายหนึ่ง กับ ร้าน เอเค ออโต้พาร์ทแอนด์เซอร์วิสกับอยู่บ้าน เลขที่ ๕๒/๖ ซอย๕ ถนนสนามกีฬา ผู้ถือบัตรประจำตัว
ประซาขนเลขที่ ๑๕๐๐๒๐๐๑๓๒๕๒๔ ตังปรากฏตามลำเนาบัตรประชาชนแนบท้ายสัญ ญานี้ ซึ่งต่อไปใบสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกับมืข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ลำหรับ
ซ่อมบำรุง รถแบ็ค่โฮลล์ ยี่ห้อ Hyundai หมายเลขทะเบียน ตค - ๔๒๐ ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ (หนึ่ง)
งาน เป็นราคาทั้งสิ้น ๒๑๖,๙๙๖.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาบีมูลค่า
เพิ่ม จำนวน ๑๔,๑๙๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเถ้าสิบหกบาทถ้วน) ตลอดจนภาบีอากรอื่น ๆและค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญ ญานี้เป็นชองแท้ ชองใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น
ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไร้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับ รองว่า เมื่อตรวจทดสอบ
แล้วต้องมีคุณ ภาพและคุณ สมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแบบท้ายสัญ ญาตังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
๓.๑

ใบเสนอราคา จำนวน ๑ แผ่น

๓.๒ ลำเนาใบทะเบียนพาณีช ย้ จำนวน ๑ แผ่น

๓.๓ ลำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ แผ่น
๓.๔ ลำเนาใบเสร็จรัชเงิน คํ้าประกัน สัญ ญา จำนวน ๑ แผ่น
ความใดในเอกสารแบบท้ายสัญ ญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญ ญานี้ใท้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อคำ
วินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรื อค่ าใข้ &เพิ ่ มเติ มจากผู ้ ซื ้ อทั ้ งสิ ้ น
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ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญ ญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ภายในวันที่ ๑๕: มกราคม ๒๕๖๕: ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือ
เครื่องรัดพันผูกโดยเรียนร้อย
การส่งมอบสิ่งของตามสัญ ญานี้ใม่ว่าจะเป็น การส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ๋งสิทธิที่
จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืบโดยเร็วที,สุดเท่าที่จะทำไต้และนำสิ่งของมาส่ง
มอบ'Iห้ใ'หม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใข้จ่ายของผูข้ ายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดัง
กล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็น เหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญ ญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไมใต้

ข้อ ๖. การขำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงขำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อไต้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรัชประกันความขำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญ ญานี้ เป็นเวลา ๖
(หก) เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดัง
กล่าว หากสิ่งของตามสัญ ญานี้เกิดขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอับเนื่องมาจากการใช้งาบตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ
ซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใข้การไต้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วับ นับถัดจากวับที่ไต้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม,จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายใบกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง
หรือจ้างผู้อื่น ให้ท ำการนั้น แทนผู้ขายโดยผู้ขายต้องเป็น ผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งต่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งไต้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้น
เอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความขำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบขำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทบผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพันจาก
ความรับผิดตามสัญ ญา หากผู้ขายไม่ชดใข้ค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญ ญาไต้
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ข้อ ๘. หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
ใน,ขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๘๕๐.๐๐
บาท(หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญ ญา มามอบให้แก่ผู้ชื้อเพื่อ
เป็นหลักประกันการปฏิบ้ติตามสัญ ญานี้
กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบ้ติตามสัญ ญา หนังสือคํ้าประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุบหลักทรัพย์ที่
ได้รับอนุญ าตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม
บัญ ชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญ ญานี้
หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้ข ายตลอดอายุส ัญ ญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม
ถึงความรับ ผิดของผู้ขายตลอดอายุส ัญ ญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายล่งมอบสื่งของล่าช้าเป็นเหตุให้
ระยะเวลาล่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญ ญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ชื้อ
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ชื้อ
หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ชื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญ ญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม1ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดล่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว
หากผู้ขายไม่ล่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ชื้อหรือล่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ชื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญ ญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ชื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย
ในกรณีที่ผู้ชื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ชื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ชื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ชื้อจัดชื้อสิ่งของจากบุคคล
อื่น เต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดล่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญ ญา
ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญ ญานี้ด้วย

ข้อ ®๐ .ค่าปรับ
ใบกรณีที่ผู้ชื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ชื้อเป็น
รายวัน ใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม
สัญญาจบถึงวับที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาล่งมอบให้แก่ผู้ชื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ผซอ
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Tel. 093-3033834

ผุ.ขาย

<ร^
การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ใบระหว่างที่ผู้ซื้อยังนิได้ใช้สิทธิบอกเลกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็น ว่าผู้ขายไม่อาจปฎํบดดาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง
ให้ซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ใบข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย
เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฎิบัตตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเลีย หาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเซิง
ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ขดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซ ื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลัก
ประกันการ'ปฎิบัติตามสัญญา'ได้'ทันที
หากค่าปรับ ค่าเลีย หาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือ
หลักประกับการปฏิบัติตามสัญ ญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยิน ยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม
จำนวนค่าปรับ ค่าเลีย หาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ซื้อ
หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญ ญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเลีย หาย หรือค่าใช้จ่าย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืบให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีท ี่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนใข
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานึ๋ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญ ญาได้โดยจะต้องแจ้ง
เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใบ ๑๕: (สิบห้า) วับ นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้น
สุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องใน
การที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญ ญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้น แต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ด้น
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญ ญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้
ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
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ข้อ ๑๓. การใข้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญ ญาบี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้า
มาจากต่างประเทศ และสิ่งของบี้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้
บริการรับขนไต้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไ.!ระกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้น แต่จะได้รับอนุญ าตจากกรมเจ้า
ท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใข่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งบี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็น แบบใด
ในการส่งมอบสิ่งของดามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนี่ง ผู้ขาย
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill o f Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญ าตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย
เรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ขำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณีขยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้
แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับขำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้
ก่อนและขำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายไต้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
สัญญาบี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่ส ัญ ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญ ญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ
(ลงขื่อ)..

. . ผ ู้

ซื้อ

(นายวิขัย บุญอุดมพร)
(ลงขื่อ)..
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. . ผ ู้

ขาย

(นายอนุชาติ เกษตรสุขใจ)

(ลงขื่อ).................................................................พยาน
(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)
(ลงขื่อ).........................Srrr..1 .........................พยาน
(จ่าสิบโทธิติพงศ์ มูลคำ)
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