สัญญาซื้อขาย
สัญญาเลขที่ ๒๗/๒(£๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารล่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ร)๒๕ หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลป่าสัก อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพัน ธ์ ๒๔๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารล่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิขัย
บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฎิบัต'ราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ตามค์าลั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖๐/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สยามนิสสันอุตรดิตถ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท จังหวัดอุดรติตถ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีลำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๔ หมู่ ๘ โดย
นายนิคม โอดตำ ผู้รับมอบอำนาจจากนายชาตรี อัตถ่วิบูลย์ และนางคุภาวรรณ ตั้งศรีสุข ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน,
นิติบุคคลปรากฏตามหนังลือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุฅรดิตถ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ อต. ๐๐๑๑๒๖ ลงวันที่ ๒bา) ตุลาคม ๒๔๖๔ และหนังลือมอบอำนาจลงวันที, ๑๑ มกราคม
๒๔๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกับมีฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ©. ข้อ ตกลงซื้อ ขาย
ผูซ
้ ื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ยี่ห้อนิลสัน รุ่น 1พ๓๔๐
URVAN ดีเซล เกียร์ธรรมดา จำนวน ๓ ดัน จำนวน ๓ (สาม) คัน เป็นราคาทั้งสิ้น ๔,๐๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่
หมื่นห้าพันบาทล้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๖๔,๖๒๖.๑๗ บาท (สองแลนหกหมื่นสี่พันหกร้อยยี,ลืบหก
บาท ลืบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอ ากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น
ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไร้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ
แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม,ตํ่ากว่าที่กำหนดไร้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

(ลงซื่อ).

๓.๑ ผนวก ๑ ลำเนารายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัลดุ
๓.๒ ผนวก ๒ สำเนาแค้ตตาล็อก
๓.๓ ผนวก ๓ ลำเนาใบเลนอราคาและสำเนาบันทึกการต่อรองราคา
๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ

จำนวน ๖ หน้า ร
จำนวน (ริ)๔ หน้า X
จำนวน ๓ หน้า /
จำนวน ๑ หน้า /
จำนวน ๑ หน้า X
จำนวน ๑ หน้า ร

๓.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
๓.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือคํ้าประกัน
ความใดใบเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความใบสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกลารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซี้อ

คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไมมสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้ง
สีน

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะล่งมอบลิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก1ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๔๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนดามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือ .
เครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย
การล่งนอบลิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการล่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือล่งมอบหลายครั้ง
ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาล่งมอบแต่ละครั้งโดยท้าเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ในวันและเวลาท้าการของผู้ซื้อ ก่อนวันล่งมอบไม,น้อยกว่า ๓ (ลาม) วันท้าการของผู้ซื้อ

ข้อ ๔. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อไต้ตรวจรับสิ่งของที่ล่งมอบและเห็บว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแถ้ว ผู้ซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฎว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่
จะไม่รับสิ่งของนั้นในกรณีเซ่นว่านี้ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท้าไต้และนำสิ่งของมาล่ง
มอบให้ใหม่ หรือต้องท้าการแกไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดัง
กล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาล่งมอบดามสัญ ญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไมใต้

ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก,ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อไต้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๔ ไว้ใดย
ครบถ้วนแล้ว และผู้ขายไต้ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยถูกต้องตาม

กฎหมาย
ข้อ ๗. การรับ ประกัน ความชำรุดบกพร่อ ง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑
(หนึ่ง) ปี หรือ ๑ 00,๐ 0๐ กิโลเมตร นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
โดยภายในกำหนดเวลาด้งกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานดาม
ปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเติม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งลิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งลิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้น
เอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาขน) สาขาอุตรดิตถ้ เลขที่ ค. ๔๗๖๙๐๓๕๑๙๓๒๐๐๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน
๒๐๒,๒๕๐.๐๐ บาท(สองแสนสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถัวบ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา
มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที,ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุบเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามริธีการที่กรม
บัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้ข ายตลอดอายุส ัญ ญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม
ถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าข้าเป็นเหตุให้
ระยะเวลาล่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว,'าจฟ[กดิเบฺน

(ลงซื่อ)..

..ผ้ซื้อ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงขื่อ),
(นายนึ่คม โอดคำ)

•'รด้ฬ ึน ชุ*^

คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกับเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อ
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม,มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบลิ,งของตามสัญญานี้แล้ว
หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม'กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย
ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็บสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคล
อื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓0 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา
ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที,เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑0. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไมใต้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม
สัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ,งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง
ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไมใต้ส่งมอบสิ่งของ
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม,อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกับตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง
ให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย
เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก'ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก,ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง
ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้ดิจากวันที่ใด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคิบ^า?ใหลัก

(ลงซื่อ)..
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

.ผ้ซื้อ

(ลงซื่อ)
(นายนิคม โอดคำ)

ท ัน ช ุ* * *

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที,ต้องชำระ หรือ
หลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม
จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวัน'ที่!ต้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ซื้อ
หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที,ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่าให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาไต้โดยจะต้องแจ้ง
เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นลิ้น
สุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายไต้สละสิทธิเรียกร้องใน
การที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม'มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งลิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดือยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้
ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเช้า
มาจากต่างประเทศ และสิ,งของนั้นต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้
บริการรับขนไต้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก
โดยเรือไทยหรือเรือที,มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้า
ท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นทีมใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่นไต้ ทั้งนี้ไม,ว่าการสั่งหรือนำเช้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก,ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบติราส่งสำหรับฃองนั้น ซึ่งแสดิงวี่าไต้บรรทุกมาโดิยเรือไทยหรือ

ในกรณีที,สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่าง‘ประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ
เรือทีมสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องล่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย
เรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก,ผู้ซื้อด้วย
ในกรณีที!ผู้ขายไม่ล่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้
แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม,รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้
ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
สัญญานี้ทำขึ้นเนินสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู'สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เนินสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ
(ลงซื่อ)

(ลงซื่อ)
(นายนิคม โอดคำ)
(ลงซื่อ)................. 1 a .โโ:...1๗1..^!...................... พยาน
(นางสาวเอี่ยมสิริ สุริยะ)
(ลงซื่อ).............................. โ . . ^ .............พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)
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