
สัญญาซ้ือขาย 
        สัญญาเลขท่ี  3  /2556 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาแรง ตําบล/แขวง ทาแรง อําเภอ/เขต  
บานแหลม จังหวัด  เพชรบุรี   เม่ือวันท่ี  22 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 ระหวาง  องคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
โดย นายเสนห  แกวระยับ  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  ซ่ึงตอไปในสัญญานีเ้รียกวา “ผูซ้ือ” 
ฝายหนึ่ง กับ บริษัท  อ้ึงงวนไตอีซูซุเซลส  จํากัด   ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ณ สํานกังานทะเบียนหุนสวน
บริษัท จังหวัดเพชรบุรี   มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี  110 หมู   -     ซอย   4     ถนน เพชรเกษม ตําบล/แขวง   ไรสม  
อําเภอ/เขต  เมืองเพชรบุรี  จังหวัด   เพชรบุรี  โดย  นายสุวัฒน  จันทรโชต ิ  ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏ ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษทั กรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขท่ี 
0765533000082              (เดิมเลขท่ี  บอจ.พบ. 82)  ลงวันท่ี  28  มีนาคม  2533  และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี  
19  สิงหาคม  2556         แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูขาย”  อีกฝายหนึ่ง 

               คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้
  ขอ 1.    ขอตกลงซ้ือขาย 
               ผูซ้ือตกลงซ้ือและผูขายตกลงขาย  รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค็บ  ขับเคล่ือน  2  ลอ ยี่หอ   
ISUZU   รุน  TFR86JCQH4QM  ปริมาตรกระบอกสูบ  2499  ซีซี   ไดเร็คอินเจคชั่น คอมมอนเรลเทอรโบ     
เกียรธรรมดา 5 เกียรเดินหนา  พวงมาลัยเพาเวอร  ลออลูมินั่มอัลลอยด   ขนาดยาง 255/65R17  เคร่ืองปรับอากาศ  
วิทยุ CD MP3  กระจกไฟฟา  พรอมเซ็นทรัลล็อก  กุญแจรีโมท  ฟลมกรองแสง พรอมอุปกรณเสริมและสีรถ      
ตามกําหนด  จํานวน    1  คัน  เปนเงิน  787,000.00   บาท  (-เจ็ดแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-)  ซ่ึงไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน     51,485.98    บาท   ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและคาใชจายท้ังปวงดวยแลว 
               ผูขายรับรองวาส่ิงของท่ีขายใหตามสัญญานี้เปนของแท  ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปน
ของเกาเก็บ  และมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา           
               ในกรณีท่ีเปนการซ้ือส่ิงของซ่ึงจะตองมีการตรวจทดลอง   ผูขายรับรองวาเม่ือตรวจทดลองแลว
ตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวดวย 

ขอ 2.    เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา   
                เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
       2.1  ผนวก  2 ใบเสนอราคา  ลงวันท่ี  15 สิงหาคม  2556   จํานวน     1   ชุด 
  2.2  ผนวก  1 แบบรูปรายการละเอียด/แคตตาล็อก   จํานวน     1    ชุด   
             2.3  ผนวก  3 สําเนาใบสําคัญการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท  จํานวน     1    ชุด 
             2.4  ผนวก  4 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ( ภ.พ. 20)   จํานวน     1    ชุด 
                           2.5  ผนวก  5 เอกสารอ่ืนๆ      จํานวน     1    ชุด 
  2.6  ผนวก 6  หนังสือมอบอํานาจ  ลงวันท่ี   19  สิงหาคม  2556  จํานวน     1    ชุด 

(ลงช่ือ)   เสนห  แกวระยับ     ผูซ้ือ                  (ลงช่ือ)   สุวัฒน  จันทรโชติ     ผูขาย              
          (นายเสนห  แกวระยบั)                                                                       (นายสุวัฒน  จันทรโชติ) 
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                            ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี้   ใหใชขอความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง    ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซ้ือ 

  1ขอ 3.  การสงมอบ 
                            ผูขายจะสงมอบส่ิงของท่ีซ้ือขายตามสัญญาใหแกผูซ้ือ    ณ  องคการบริหารสวนตําบลทาแรง            
ในวันท่ี    6    เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.   2556   ใหถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวใน ขอ 1 แหงสัญญานี้      
พรอมท้ังหีบหอหรือเคร่ืองรัดพันผูกโดยเรียบรอย 
                            การสงมอบส่ิงของตามสัญญานี้   ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงคร้ังเดียวหรือสงมอบหลายคร้ัง
ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละคร้ังโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซ้ือ ณ องคการบริหารสวนตําบล
ทาแรง         ในเวลาราชการ กอนวันสงมอบไมนอยกวา   3  วันทําการ 

  ขอ  4.  การตรวจรับ 
                      เม่ือผูซ้ือไดตรวจรับส่ิงของท่ีสงมอบ และเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว  ผูซ้ือจะออก 
หลักฐานการรับมอบไวให เพื่อผูขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาส่ิงของนั้น 
                             ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา ส่ิงของท่ีผูขายสงมอบไมตรงตามสัญญาขอ   1   ผูซ้ือทรงไวซ่ึง
สิทธิท่ีจะไมรับส่ิงของนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําส่ิงของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและนํา
ส่ิงของมาสงมอบใหใหม  หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง  และระยะเวลาท่ี
เสียไปเพราะเหตุดังกลาว ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได 
                            ในกรณีท่ีผูขายสงมอบส่ิงของถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไมถูกตอง
ท้ังหมดผูซ้ือจะตรวจรับเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได (ความในวรรค
สามน้ี จะไมใชบังคับในกรณีท่ีผูซ้ือตองการส่ิงของท้ังหมดในคราวเดียวกันหรือการซ้ือส่ิงของท่ีประกอบเปนชุด
หรือหนวย    ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ) 

                  ขอ 5.  การชําระเงิน 
                             ผูซ้ือตกลงชําระเงินคาส่ิงของตามขอ  1  ใหแกผูขาย  เม่ือผูซ้ือไดรับมอบส่ิงของตามขอ  4 ไว
โดยครบถวน  และผูขายโอนทะเบียนส่ิงของตามขอ  1  ใหผูซ้ือเรียบรอยแลวเทานั้น   
 
 
 
 

(ลงช่ือ)   เสนห  แกวระยับ     ผูซ้ือ                  (ลงช่ือ)   สุวัฒน  จันทรโชติ     ผูขาย              
          (นายเสนห  แกวระยบั)                                                                       (นายสุวัฒน  จันทรโชติ) 
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ขอ 6.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง        
                       ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง    หรือขัดของของส่ิงของตามสัญญานี้เปน  เวลา  1  ป         
..........เดือน นับแตวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว  หากส่ิงของตามสัญญานี้เกิดชํารุด
บกพรองหรือขัดของ อันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ    ผูขายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพ
ท่ีใชการไดดีดังเดิมภายใน    7  วัน   นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูซ้ือโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ  ท้ังส้ิน 

  ขอ 7.  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา   
                            ในขณะทําสัญญาน้ี ผูขายไดนําหลักประกันเปน หนังสือค้ําประกันสัญญา  ธนาคารกสิกรไทย  
จํากัด  (มหาชน)     สาขาสะพานกรุงธน       เลขท่ี  56-42-4128-8       ลงวันท่ี   22  สิงหาคม  2556    จํานวนเงิน  
39,350.00  บาท      (-สามหม่ืนเกาพันสามรอยหาสิบบาทถวน-)   ซ่ึงเทากับรอยละหา (5%) ของราคาท้ังหมดตาม
สัญญา   มามอบใหแกผูซ้ือเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
                       หลักประกนัท่ีผูขายนํามามอบไวตามวรรคหน่ึง ผูซ้ือจะคืนใหเม่ือผูขายพนจากขอผูกพันตามสัญญา      
นี้แลว 
  7ขอ 8.  การบอกเลิกขอสัญญา          
                         เม่ือครบกําหนดสงมอบส่ิงของตามสัญญานี้แลว ถาผูขายไมสงมอบส่ิงของ  ใหแกผูซ้ือ หรือสง
มอบไมถูกตอง   หรือไมครบจํานวน    ผูซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือบางสวนได 

ในกรณีท่ีผูซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา   ผูซ้ือมีสิทธิริบหลักประกนัหรือเรียกรองจากธนาคารผู
ออก 

หนังสือคํ้าประกันตามขอตกลง ขอ   7   เปนจํานวนเงินท้ังหมด  และถาซ้ือซ้ือส่ิงของจากผูขายรายอ่ืนเต็มจํานวน    
หรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสง แลวแตกรณี ภายใน กําหนด  3  เดือน  นับแตวันบอกเลิกสัญญา   ผูขายจะตองชดใช
ราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ดวย 

  8ขอ 9.  คาปรับ 
                         ในกรณีท่ีผูซ้ือไมใชสิทธิบอกเลิกขอสัญญาตามสัญญาขอ   8     ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซ้ือ
เปนรายวัน ในอัตรารอยละ   0.20  ( 0.20%) ของราคาส่ิงของท่ียังไมไดรับมอบ นับแตวันถัดจากวันครบกําหนด
สัญญาจนถึงวันท่ีผูขายไดนําส่ิงของมาสงมอบใหแกผูซ้ือจนถูกตองครบถวน 
                         การคิดคาปรับในกรณีส่ิงของท่ีตกลงซ้ือขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพียงบางสวน
หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวายังไมไดสงมอบ
ส่ิงของนั้นเลย และใหคิดคาปรับจากราคาส่ิงของเต็มท้ังชุด 
 
 

(ลงช่ือ)   เสนห  แกวระยับ     ผูซ้ือ                  (ลงช่ือ)   สุวัฒน  จันทรโชติ     ผูขาย              
          (นายเสนห  แกวระยบั)                                                                       (นายสุวัฒน  จันทรโชติ) 
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                        ในระหวางท่ีผูซ้ือยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน    หากผูซ้ือเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตาม
สัญญาตอไปได   ผูซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา   และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือคํ้า
ประกันตามสัญญา  ขอ   7    กับเรียกรองใหชดใชราคาท่ีเพิ่มข้ึนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาขอ   8    วรรคสอง  ก็
ไดและถาผูซ้ือไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขายเม่ือครบกําหนดสงมอบแลว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับ
ผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

ขอ 10.  การรับผิดชดใชคาเสียหาย 
                               ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกผูซ้ือแลว  ผูขายตองชดใชคาเสียหายใหแกผูซ้ือโดยส้ินเชิง ภายในกําหนด   30  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผู
ซ้ือ 

  ขอ 11.  การขอขยายเวลาสงมอบ 
                              ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือ 
หรือพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งซ่ึงผูขายไมตองรับผิดชอบตามกฎหมายเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบส่ิงของ
ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลด
คาปรับได  โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซ้ือทราบภายใน   15   วัน   
นับแตวันท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง 
                              ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหน่ึง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองในการ
ท่ีจะขอขยายเวลาทําการตามสัญญา   หรือของดหรือลดคาปรับ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซ้ือทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
                             การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับตารมวรรคหน่ึง อยูในดุลพินิจของผู
ซ้ือท่ีจะพิจารณา 
                        สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูตกลงไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูตกลงตางยึดถือไวฝาย
ละฉบับ 

 
(ลงช่ือ)      เสนห  แกวระยบั  ผูซ้ือ    (ลงช่ือ)      สุวฒัน  จันทรโชติ  ผูขาย 
              (นายเสนห    แกวระยับ)                  (นายสุวัฒน  จันทรโชติ)  
  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง        ผูขาย/ผูรับมอบอํานาจ 

  

(ลงช่ือ)    อําพล   สีสวาง     พยาน    (ลงช่ือ)       เล็ก  นักเบศร    พยาน 
             (นายอําพล  สีสวาง)                                                         (นางเล็ก  นักเบศร) 
  หัวหนาสํานักปลัด        นักวิชาการศึกษา 
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