
 
สัญญาซื้อขาย

 
  สัญญาเลขที่ ๐๓/๒๕๖๑

 
 

                  สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน ณ เทศบาลตําบลถํ้าใหญ  ตําบลถํ้าใหญ อําเภอทุงสง จังหวัด นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหวาง เทศบาลตําบลถํ้าใหญ โดย นายอนุวัตร นาคฤทธ์ิ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียก

วา "ผูซื้อ" ฝายหน่ึง กับ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส จํากัด ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบียนหุน

สวนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  มีสํานักงานใหญอยู เลขที่ ๑๒๓ หมู ๔

ตําบลสนามแย อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ีโดยนางมาลาวรรณ ทิพยอักษร ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย ท่ี ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แนบทายสัญญานี้ ซึ่ง

ตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา "ผูขาย" อีกฝายหนึ่ง
 

                  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
 

 

                  ขอ ๑. ขอตกลงซ้ือขาย
 

                              ผูซื้อตกลงซื้อและผูขายตกลงขาย อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ และชวงปดภาค

เรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน ๒ (สอง) รายการ คือ นมพาสเจอร ชนิดถุง ปริมาณ ๒๐๐ มล. 

จํานวน ๙๐,๓๐๐ ถุง และ นม ยู เอช ที ชนิดกลอง ปริมาณ ๒๐๐ มล. จํานวน 15,351 กลอง เปนราคาทั้งสิ้น

๗๑๔,๒๑๘.๘๒ บาท (เจ็ดแสนหน่ึงหมื่นสี่พันสองรอยสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

จํานวน ๔๖,๗๒๔.๖๐ บาท (สี่หมื่นหกพันเจ็ดรอยยี่สิบส่ีบาทหกสิบสตางค) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและคาใชจายทั้ง

ปวงดวยแลว
 

 

                  ขอ ๒. การรับรองคุณภาพ
 

                              ผูขายรับรองวาสิ่งของท่ีขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปน

ของเกาเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไมตํ่ากวาที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก....๑...
 

                              ในกรณีท่ีเปนการซื้อสิ่งของซึ่งจะตองมีการตรวจทดสอบ ผูขายรับรองวา เมื่อตรวจทดสอบ

แลวตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมตํ่ากวาที่กําหนดไวตามสัญญานี้ดวย
 

 

                  ขอ ๓. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
 

                               เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของ สัญญานี้
 

                       ผนวก ๑ เอกสารแนบทานสัญญาซื้อขาย เลขท่ี ๐๓/๒๕๖๑

                               ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความใน

สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซื้อ
 

คําวินิจฉัยของผูซื้อใหถือเปนท่ีสุด และผูขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆเพิ่มเติมจากผูซื้อทั้ง



ส้ิน
 

 

                  ขอ ๔. การสงมอบ
 

                              ผูขายจะสงมอบส่ิงของท่ีซื้อขายตามสัญญาใหแกผูซื้อ ณ ศุนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

ตําบลถํ้าใหญ จํานวน ๓ ศูนย และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตําบลถํ้าใหญ จํานวน ๕ โรง ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให

ถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑ แหงสัญญานี้ พรอมท้ังหีบหอหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบรอย
 

                              การสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว หรือสงมอบหลายครั้ง

ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซื้อ ณ เทศบาลตําบลถํ้าใหญ  ในวัน

และเวลาทําการของผูซื้อ กอนวันสงมอบไมนอยกวา   ......-........ วันทําการของผูซื้อ
  

                  ขอ ๕. การตรวจรับ
 

                              เมื่อผูซื้อไดตรวจรับส่ิงของท่ีสงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว ผูซื้อจะออก

หลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพื่อผูขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิ่งของน้ัน
 

                              ถาผลของการตรวจรับปรากฏวาสิ่งของที่ผูขายสงมอบไมตรงตามขอ ๑ ผูซื้อทรงไวซึ่งสิทธิที่

จะไมรับสิ่งของน้ัน ในกรณีเชนวาน้ี ผูขายตองรีบนําส่ิงของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาที่จะทําไดและนําสิ่งของมาสง

มอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดัง

กลาวผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดคาปรับไมได
 

 

                  ขอ ๖. การชําระเงิน
 

                           ผูซื้อตกลงชําระเงิน คาส่ิงของตามขอ ๑ ใหแกผูขาย เม่ือผูซื้อไดรับมอบสิ่งของตามขอ ๕ ไวโดย

ครบถวนแลว โดยชําระเปนงวดๆ จํานวน  ๖ งวด ตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบทาย ผนวก ๑
 

 

                  ขอ ๗. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
                               ผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของส่ิงของตามสัญญานี้ เปนเวลา 

   ๓  (สาม) วนั นับถัดจากวันท่ีผูซื้อไดรับมอบส่ิงของท้ังหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา โดยภายใน

กําหนดเวลาดังกลาว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ ผูขาย

จะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิม ภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจาก

ผูซื้อโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น หากผูขายไมจัดการซอมแซมหรือแกไขภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูซื้อมีสิทธิที่จะ

ทําการน้ันเองหรือจางผูอื่นใหทําการน้ันแทนผูขาย โดยผูขายตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
                               ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของโดยเร็ว และไมอาจรอคอย

ใหผูขายแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูซื้อมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของนั้น

เอง หรือใหผูอ่ืนแกไขความชํารุดบกพรองหรือขัดของ โดยผูขายตองรับผิดชอบชําระคาใชจายทั้งหมด
                               การท่ีผูซื้อทําการนั้นเอง หรือใหผูอื่นทําการนั้นแทนผูขาย ไมทําใหผูขายหลุดพนจาก

 
ความรับผิดตามสัญญา หากผูขายไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูซื้อเรียกรองผูซื้อมีสิทธิบังคับจากหลัก

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได
  



                  ขอ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
 

                              ในขณะทําสัญญานี้ผูขายไดนําหลักประกันเปน .............-............. เปนจํานวนเงิน

.............-............. บาท (.................)  ซึ่งเทากับรอยละ ........-........ ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบใหแกผูซื้อเพื่อ

เปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี
 

                              กรณีผูขายใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน

ดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่

ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหง

ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดหรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรม

บัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้
 

                              หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง

ของผูขายตลอดอายุสัญญาน้ี ถาหลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุม

ถึงความรับผิดของผูขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูขายสงมอบสิ่งของลาชาเปนเหตุให

ระยะเวลาสงมอบหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดขึ้น

คราวใด ผูขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูซื้อ

ภายใน . -...(....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ
 

                              หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูซื้อจะคืนใหแกผูขาย โดยไมมีดอกเบี้ยเมื่อผูขาย

พนจากขอผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แลว
 

 

                  ขอ ๙. การบอกเลิกสัญญา
 

                          ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือเมื่อครบกําหนดสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้แลว

หากผูขายไมสงมอบสิ่งของที่ตกลงขายใหแกผูซื้อหรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

ท้ังหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูซื้อท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูขาย 
 

                              ในกรณีท่ีผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ขอ ๖

และ) ขอ ๘ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซื้อจะเห็นสมควร และถาผูซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคล

อ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนที่ขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู

ขายจะตองชดใชราคาที่เพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ดวย
 

 

                  ขอ ๑๐. คาปรับ
 

                                ในกรณีที่ผูซื้อมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๙ ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซื้อเปน

รายวันในอัตรารอยละ ๐.๒ (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ นับถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา

จนถึงวันที่ผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวนตามสัญญา
 

                                การคิดคาปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงซื้อขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพียงบาง

สวน หรือขาดสวนประกอบสวนหน่ึงสวนใดไปทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวา ยังไมไดสงมอบสิ่งของ

น้ันเลย และใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด
 

                                ในระหวางท่ีผูซื้อยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซื้อเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตาม



สัญญาตอไปได ผูซื้อจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ กับเรียกรอง

ใหชดใชราคาที่เพ่ิมขึ้นตามท่ีกําหนดไวในขอ ๙ วรรคสองก็ได และถาผูซื้อไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขาย

เมื่อครบกําหนดสงมอบแลว ผูซื้อมีสิทธิที่จะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
 

 

                  ขอ ๑๑. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย
 

                                ในกรณีที่ผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคา

ปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูซื้อ ผูขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูซื้อโดยสิ้นเชิง

ภายในกําหนด  ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซื้อ หากผูขายไมชดใชใหถูกตองครบถวน

ภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาสิ่งของที่ซื้อขายท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลัก

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
 

                                หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาส่ิงของที่ซื้อขายที่ตองชําระ หรือ

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูขายยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวน

คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายน้ัน ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซื้อ 
 

                                หากมีเงินคาส่ิงของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย

แลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูซื้อจะคืนใหแกผูขายท้ังหมด 
 

 

                  ขอ ๑๒. การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ
 

                                 ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด

จากพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม

ความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูขายไมสามารถสงมอบสิ่งของตามเงื่อนไข

และกําหนดเวลาแหงสัญญาน้ีได ผูขายมีสิทธิของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาได โดยจะตองแจง

เหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้น

สุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 
 

                                 ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองใน

การท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญา โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก

ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 

                                 การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผู

ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 

 

                  ขอ ๑๓. การใชเรือไทย
 

                                  ถาสิ่งของท่ีจะตองสงมอบใหแกผูซื้อตามสัญญานี้ เปนสิ่งของที่ผูขายจะตองสั่งหรือนําเขา

มาจากตางประเทศ และสิ่งของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให

บริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูขายตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุก

โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจา

ทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให

บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังน้ี ไมวาการสั่งหรือนําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด



                                  ในการสงมอบส่ิงของตามสัญญาใหแกผูซื้อ ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูขาย

จะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ

เรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อพรอมกับการสงมอบส่ิงของดวย
 

                                  ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ

เรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกของโดย

เรืออ่ืนไดหรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซื้อดวย
 

                                  ในกรณีท่ีผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสามให

แกผูซื้อ แตจะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหผูซื้อกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาส่ิงของ ผูซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไว

กอนและชําระเงินคาสิ่งของเมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได
 

 

                  สัญญาน้ีทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด

ตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละ

หน่ึงฉบับ
 

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูซื้อ 
 

(นายอนุวัตร นาคฤทธ์ิ)
 

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูขาย 
 

(นางมาลาวรรณ ทิพยอักษร)
 

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 
 

(นายโชคดี ทายสาย)
 

 

 
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

 
(นางสาวนฤมล ไชยศร)

เลขท่ีโครงการ ๖๑๐๕๗๒๓๕๙๗๕
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