
สัญญาซ้ือขาย 
        สัญญาเลขท่ี  4  /2556 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาแรงตําบล/แขวงทาแรง อําเภอ/เขต  
บานแหลม จังหวัด  เพชรบรีุ  เม่ือวันท่ี 3  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2556 ระหวาง  องคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
โดย นายเสนห   แกวระยับ   ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูซ้ือ” 
ฝายหนึ่ง กับ รานศึกษาภณัฑเพชรบุรี  โดยนางสาวปภาวรนิทร  บัวกลับ    ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ณ 
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท           -    มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี  89    หมู   -     ซอย        ถนน  ราชดําเนนิ      
ตําบล/แขวง  คลองกระแชง    อําเภอ/เขต  เมืองเพชรบรีุ  จังหวัด   เพชรบุรี  โดย       ผูมีอํานาจลงนามผูกพนันิติ
บุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท จังหวัดเพชรบุรี ทะเบียนเลขท่ี                
ลงวันท่ี    และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี  23  สิงหาคม  2556   แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา 
“ผูขาย”  อีกฝายหนึ่ง 

               คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้
  ขอ 1.    ขอตกลงซ้ือขาย 
               ผูซ้ือตกลงซ้ือและผูขายตกลงขาย  ส่ือการเรียนรู วัสดุการศึกษา  และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทาแรง  จํานวน  47  รายการ  จํานวนรวม  459 ชิ้น  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญาซ้ือขาย)  สําหรับศูนยเด็กเล็กจํานวนรวม  5  ศูนย  จํานวนเงินรวมท้ังส้ิน  
160,442.00   บาท  (-หนึ่งแสนหกหม่ืนส่ีรอยส่ีสิบสองบาทถวน-)  ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน  10,496.21  บาท   
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและคาใชจายท้ังปวงดวยแลว 
               ผูขายรับรองวาส่ิงของท่ีขายใหตามสัญญานี้เปนของแท  ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปน
ของเกาเก็บ  และมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา           
               ในกรณีท่ีเปนการซ้ือส่ิงของซ่ึงจะตองมีการตรวจทดลอง   ผูขายรับรองวาเม่ือตรวจทดลองแลว
ตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวดวย 

ขอ 2.    เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา   
                เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี 
       2.1  ผนวก  1 ใบเสนอราคา  ลงวันท่ี  26 สิงหาคม  2556  จํานวน     1   ชุด 
  2.2  ผนวก  2 แบบรูปรายการละเอียด/แคตตาล็อก  จํานวน     1    ชุด   
             2.3  ผนวก  3 สําเนาใบสําคัญการจดทะเบียนพาณิชย  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  23 สิงหาคม  2556 จํานวน     1    ชุด 
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                            ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี้   ใหใชขอความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง    ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซ้ือ 

  1ขอ 3.  การสงมอบ 
                            ผูขายจะสงมอบส่ิงของท่ีซ้ือขายตามสัญญาใหแกผูซ้ือ    ณ  องคการบริหารสวนตําบลทาแรง            
ในวันท่ี  18   เดือน   กันยายน  พ.ศ.   2556   ใหถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวใน ขอ 1 แหงสัญญานี้      
พรอมท้ังหีบหอหรือเคร่ืองรัดพันผูกโดยเรียบรอย 
                            การสงมอบส่ิงของตามสัญญาน้ี   ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงคร้ังเดียวหรือสงมอบหลายคร้ัง
ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละคร้ังโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซ้ือ ณ องคการบริหารสวนตําบลทา
แรง  ในเวลาราชการ กอนวันสงมอบไมนอยกวา   3  วันทําการ 

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

                  ขอ 5.  การชําระเงิน 
                             ผูซ้ือตกลงชําระเงินคาส่ิงของตามขอ 1 ใหแกผูขาย  เม่ือผูซ้ือไดรับมอบส่ิงของตามขอ 4 ไวโดย
ครบถวน   

ขอ 6.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง        
                       ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง หรือขัดของของส่ิงของตามสัญญานี้เปน เวลา.........ป        
3  เดือน   นับแตวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว  หากส่ิงของตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรอง
หรือขัดของ อันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ    ผูขายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชการได
ดีดังเดิมภายใน    7  วัน   นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูซ้ือโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ  ท้ังส้ิน 
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  ขอ 7.  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา   
                            ในขณะทําสัญญานี้ ผูขายไดนําหลักประกันเปน  เงินสด   จํานวนเงิน  8,023.00  บาท     (-แปด
พันยี่สิบสามบาทถวน-)   ซ่ึงเทากับรอยละหา (5%) ของราคาท้ังหมดตามสัญญา   มามอบใหแกผูซ้ือเพื่อเปน
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
                       หลักประกนัท่ีผูขายนํามามอบไวตามวรรคหน่ึง ผูซ้ือจะคืนใหเม่ือผูขายพนจากขอผูกพันตามสัญญา      
นี้แลว 
  7ขอ 8.  การบอกเลิกขอสัญญา          
                         เม่ือครบกําหนดสงมอบส่ิงของตามสัญญานี้แลว ถาผูขายไมสงมอบส่ิงของ  ใหแกผูซ้ือ หรือสง
มอบไมถูกตอง   หรือไมครบจํานวน    ผูซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือบางสวนได 

ในกรณีท่ีผูซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา   ผูซ้ือมีสิทธิริบหลักประกนัหรือเรียกรองจากธนาคารผูออก 
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 ใหถือวายังไมไดสงมอบส่ิงของ
นั้นเลย และใหคิดคาปรับจากราคาส่ิงของเต็มท้ังชุด 
                        ในระหวางท่ีผูซ้ือยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น    หากผูซ้ือเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตามสัญญา
ตอไปได   ผูซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา   และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกัน
ตามสัญญา  ขอ   7    กับเรียกรองใหชดใชราคาท่ีเพิ่มข้ึนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาขอ   8    วรรคสอง  ก็ไดและถาผู
ซ้ือไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขายเม่ือครบกําหนดสงมอบแลว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผูขายจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
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ขอ 10.  การรับผิดชดใชคาเสียหาย 
                               ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกผูซ้ือแลว  ผูขายตองชดใชคาเสียหายใหแกผูซ้ือโดยส้ินเชิง ภายในกําหนด   30  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผู
ซ้ือ 

  ขอ 11.  การขอขยายเวลาสงมอบ 
                              ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือ 
หรือพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งซ่ึงผูขายไมตองรับผิดชอบตามกฎหมายเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบส่ิงของ
ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับ
ได  โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซ้ือทราบภายใน   15   วัน   นับแต
วันท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง 
                              ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหน่ึง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองในการที่
จะขอขยายเวลาทําการตามสัญญา   หรือของดหรือลดคาปรับ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซ้ือทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
                             การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับตารมวรรคหน่ึง อยูในดุลพินิจของผูซ้ือ
ท่ีจะพิจารณา 
                        สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูตกลงไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูตกลงตางยึดถือไว       
ฝายละฉบับ 

 
(ลงช่ือ)       เสนห  แกวระยบั       ผูซ้ือ                 (ลงช่ือ)     ปภาวรินทร  บัวกลับ   ผูขาย 

  (นายเสนห  แกวระยับ)                                                     (นางสาวปภาวรินทร  บัวกลับ) 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง           ผูขาย/ผูรับมอบอํานาจ 

  

(ลงช่ือ)       เล็ก  นักเบศร   พยาน    (ลงช่ือ)      พทุธนิตย   ตรงจริง    พยาน 
      (นางเล็ก  นกัเบศร)                                                       (นางสาวพุทธนิตย   ตรงจริง) 
    นักวิชาการศึกษา       นักวิชาการเงินและบัญชี 
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