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สญัญาซื�อขายทั�วไป
 

 สญัญาเลขที� ๓๔/๒๕๖๐
 
 

                  สญัญาฉบบันี�ทําขึ�น ณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุพรรณบุรี - ตําบล/
แขวง ท่าพี�เลี�ยง อําเภอ/เขต เมืองสุพรรณบุรี จังหวดั สุพรรณบุรี เมื�อวนัที� ๒๒ สิงหาคม

๒๕๖๐ระหวา่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุพรรณบุรี โดย นายสมคิด ปทุมสูติ ซึ�งตอ่ไปนี�ในสญัญา
เรยีกวา่ "ผูซ้ ื�อ" ฝ่ายหนึ�ง กบั สหกรณ์ผูเ้พาะเลี�ยงสตัวน์ํ� าและการเกษตร สุพรรณบุรี จาํกดัซึ�งจด

ทะเบยีนเป็นนิติบุคคล ณ สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั จงัหวดัสุพรรณบุรี กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์ มสํีานักงานใหญอ่ยู ่เลขที� ๑๔๙/๑ หมู่ ๑ ตาํบลวดัโบสถ ์อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยนางสา

วกฤติยา แยม้บางยาง ผูม้อํีานาจลงนามผกูพันนติบิคุคลปรากฏตามหนังสอืรับรองของ สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วน

บริษทั จงัหวดัสุพรรณบุรี กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ที� ลงวนัที� ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ แนบทา้ย
สญัญานี� ซึ�งตอ่ไปนี�ในสญัญาเรยีกวา่ "ผูข้าย" อกีฝ่ายหนึ�ง

                   คูส่ญัญาไดต้กลงกนัมขีอ้ความดงัตอ่ไปนี�
  

                  ขอ้ ๑. ขอ้ตกลงซื�อขาย
                               ผูซ้ ื�อตกลงซื�อและผูข้ายตกลงขาย ครุภณัฑก์ารเกษตร

(จระเข)้ ที�ใชใ้นการแสดงพนัธ์ุสตัวน์ํ� าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จาํนวน 3 ราย โดยวธีิกรณีพิเศษ จํานวน ๑

โครงการ เป็นราคาทั �งสิ�น ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกา้แสนเกา้หมื�นเกา้พนับาทถว้น)  ซึ�งไดร้วมภาษี
มลูคา่เพิ�มจํานวน ๖๕,๓๕๕.๑๔ บาท (หกหมื�นหา้พนัสามร้อยหา้สิบหา้บาทสิบสี�สตางค)์  ตลอด
จนภาษีอากรอื�นๆและคา่ใชจ้า่ยทั �งปวงดว้ยแลว้
                              ผูข้ายรับรองวา่สิ�งของที�ขายใหต้ามสญัญานี�เป็นของ
แท ้ของใหม ่ไมเ่คยใชง้านมากอ่น ไมเ่ป็นของเกา่เกบ็ และมคีณุภาพ และ
คณุสมบตัไิมตํ่�ากวา่ที�กําหนดไว ้ในเอกสารแนบทา้ยสญัญา

                               ในกรณีที�เป็นการซื�อสิ�งของซึ�งจะตอ้งมกีารตรวจ
ทดลอง ผูข้ายรับรองวา่ เมื�อตรวจทดสอบแลว้ตอ้งมคีณุภาพและคณุสมบตัิ
ไมตํ่�ากวา่ที�กําหนดไวด้ว้ย

  

                  ขอ้ ๒. เอกสารอนัเป็นสว่นหนึ�งของสญัญา
                                เอกสารแนบทา้ยสญัญาดงัตอ่ไปนี� ใหถ้อืเป็นสว่น

หนึ�งของ สญัญานี�
  

                               ความใดในเอกสารแนบทา้ยสญัญาที�ขดัแยง้กบั
ขอ้ความในสญัญานี� ใหใ้ชข้อ้ความในสญัญานี�บงัคบั และในกรณีที�เอกสาร
แนบทา้ยสญัญาขดัแยง้กนัเอง ผูข้ายจะตอ้งปฏบิตัติามคําวนิจิฉัยของผูซ้ ื�อ

  

                  ขอ้ ๓. การสง่มอบ
                               ผูข้ายจะสง่มอบสิ�งของที�ซื�อขายตามสญัญาใหแ้กผู่ ้

ซื�อ ณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุพรรณบุรี - ภายในวนัที� ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ใหถ้กูตอ้งและ
ครบถว้นตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ ๑ แหง่สญัญานี� พรอ้มทั �งหบีหอ่หรอืเครื�องรัด
พันผกูโดยเรยีบรอ้ย
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                              การสง่มอบสิ�งของ ตามสญัญานี� ไมว่า่จะเป็น การสง่
มอบเพยีงครั �งเดยีว หรอืสง่มอบหลายครั�ง ผูข้ายจะตอ้งแจง้กําหนดเวลาสง่
มอบแตล่ะครั �งโดยทําเป็นหนังสอืนําไปยื�นตอ่ผูซ้ ื�อ ณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

สุพรรณบุรี - ในเวลาราชการ กอ่นวนัสง่มอบไมน่อ้ยกวา่ ๓ วนัทําการ
 

 

                  ขอ้ ๔. การใชเ้รอืไทย
                               ถา้สิ�งของที�จะตอ้งสง่มอบใหแ้กผู่ซ้ ื�อตามสญัญานี�

เป็นสิ�งของที�ผูข้ายจะตอ้งสั�งหรอืนําเขา้มาจากตา่งประเทศ และสิ�งของนั�น
ตอ้งนําเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางเดนิเรอืที�มเีรอืไทยเดนิอยู ่และสามารถ
ใหบ้รกิารรับขนไดต้ามที�รัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู ้
ขายตอ้งจัดการใหส้ ิ�งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืที�มสีทิธเิชน่
เดยีวกบัเรอืไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาต
จากกรมเจา้ทา่กอ่นบรรทกุของนั�นลงเรอือื�นที�มใิชเ่รอืไทย หรอืเป็นของที�
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุ โดยเรอือื�นได ้
ทั �งนี� ไมว่า่การสั�งหรอืสั�งซื�อสิ�งของดงักลา่วจากตา่งประเทศจะเป็นแบบ เอฟ
โอบ,ีซเีอฟอาร,์ซไีอเอฟ หรอืแบบอื�นใด

                               ในการสง่มอบสิ�งของตามสญัญาใหแ้กผู่ซ้ ื�อ ถา้
สิ�งของนั�นเป็นสิ�งของตามวรรคหนึ�ง ผูข้ายจะตอ้งสง่มอบใบตราสง่ (Bill of
Lading) หรอืสําเนาใบตราสง่สําหรับของนั�นซึ�งแสดงวา่ไดบ้รรทกุมาโดยเรอื
ไทยหรอืเรอืที�มสีทิธเิชน่เดยีวกบัเรอืไทยใหแ้กผู่ซ้ ื�อพรอ้มกบัการสง่มอบ
สิ�งของดว้ย

                               ในกรณีที�ส ิ�งของดงักลา่ว ไมไ่ดบ้รรทกุจากตา่ง
ประเทศมายงัประเทศไทย โดยเรอืไทย หรอืเรอืที�มสีทิธเิชน่เดยีวกบัเรอืไทย
ผูข้ายตอ้งสง่มอบหลกัฐานซึ�งแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ทา่ ให ้
บรรทกุของโดยเรอือื�นได ้หรอืหลกัฐานซึ�งแสดงวา่ ไดช้าํระคา่ธรรมเนยีม
พเิศษ เนื�องจากการไมบ่รรทกุของโดยเรอืไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่
เสรมิการพาณชิยนาวแีลว้ อยา่งใดอยา่งหนึ�งแกผู่ซ้ ื�อดว้ย

                               ในกรณีที�ผูข้ายไมส่ง่มอบหลกัฐานอยา่งหนึ�งอยา่งใด
ดงักลา่วในสองวรรคขา้งตน้ใหแ้กผู่ซ้ ื�อ แตจ่ะขอสง่มอบสิ�งของดงักลา่วใหผู้ ้
ซื�อกอ่น โดยยงัไมรั่บชาํระเงนิคา่สิ�งของ ผูซ้ ื�อมสีทิธรัิบสิ�งของดงักลา่วไว ้
กอ่นและชาํระเงนิคา่สิ�งของเมื�อผูข้ายไดป้ฏบิตัถิกูตอ้งครบถว้นดงักลา่วแลว้
ได ้

  

                  ขอ้ ๕. การตรวจรบั
                               เมื�อผูซ้ ื�อไดต้รวจรับสิ�งของที�สง่มอบและเห็นวา่ถกู

ตอ้งครบถว้นตามสญัญาแลว้ ผูซ้ ื�อจะออกหลกัฐานการรับมอบไวใ้ห ้เพื�อผู ้
ขายนํามาเป็นหลกัฐานประกอบการขอรับเงนิคา่สิ�งของนั�น

                               ถา้ผลของการตรวจรับปรากฏวา่สิ�งของที�ผูข้ายสง่
มอบไมต่รงตามสญัญาขอ้ ๑ ผูซ้ ื�อทรงไวซ้ ึ�งสทิธทิี�จะไมรั่บสิ�งของนั�น ในกรณี
เชน่วา่นี� ผูข้ายตอ้งรบีนําสิ�งของนั�นกลบัคนืโดยเร็วที�สดุเทา่ที�จะทําไดแ้ละนํา
สิ�งของมาสง่มอบใหใ้หม ่หรอืตอ้งทําการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตามสญัญาดว้ยคา่
ใชจ้า่ยของผูข้ายเอง และระยะเวลาที�เสยีไปเพราะ เหตดุงักลา่ว ผูข้ายจะนํา
มาอา้งเป็นเหตขุอขยายเวลาทําการตามสญัญาหรอืของดหรอืลดคา่ปรับไม่
ได ้

 
                           ในกรณีที�ผูข้ายสง่มอบสิ�งของถกูตอ้งแตไ่มค่รบจํานวน หรอืสง่
มอบครบจํานวน แตไ่มถ่กูตอ้งทั �งหมด ผูซ้ ื�อจะตรวจรับเฉพาะสว่นที�ถกูตอ้ง
โดยออกหลกัฐานการตรวจรับเฉพาะสว่นนั�นกไ็ด ้

  

                  ขอ้ ๖. การชําระเงนิ
 

                           ผูซ้ื�อตกลงชาํระเงนิ คา่สิ�งของตามขอ้ ๑ ใหแ้กผู่ข้าย เมื�อผูซ้ ื�อ
ไดรั้บมอบสิ�งของตามขอ้ ๕ ไวโ้ดยครบถว้นแลว้

  

                  ขอ้ ๗. การรบัประกนัความชํารดุบกพรอ่ง
                               ผูข้ายยอมรับประกนัความชาํรดุบกพรอ่งหรอืขดัขอ้ง

ของสิ�งของตามสญัญานี�เป็นเวลา ๐ ปี ๐ เดือน ๐ วนั นับแตว่นัที�ผูซ้ ื�อไดรั้บมอบ
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โดยภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว หากสิ�งของตามสญัญานี�เกดิชาํรดุบกพรอ่ง
หรอืขดัขอ้งอนัเนื�องมาจาก การใชง้านตามปกต ิผูข้ายจะตอ้งจัดการ
ซอ่มแซม หรอืแกไ้ข ใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชก้ารไดด้ดีงัเดมิ ภายใน ๗ วนั นับแต่
วนัที�ไดรั้บแจง้จากผูซ้ ื�อโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น 

  

                  ขอ้ ๘. หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา
                               ในขณะทําสญัญานี� ผูข้ายไดนํ้าหลกัประกนัเป็น เงนิสด

เป็นจํานวนเงนิ ๔๙,๙๕๐.๐๐ บาท (สี�หมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยหา้สิบบาทถว้น)  ซึ�งเทา่กบัรอ้ยละ ๕ (
๕ %) ของราคาทั �งหมดตามสญัญา มามอบใหแ้กผู่ซ้ ื�อเพื�อเป็นหลกัการปฏบิตั ิ
ตามสญัญานี�

                               หลกัประกนัที�ผูข้ายนํามามอบไวต้ามวรรคหนึ�ง ผูซ้ ื�อ
จะคนืใหเ้มื�อผูข้ายพน้จากขอ้ผกูผันตามสญัญานี�แลว้

  

                  ขอ้ ๙. การบอกเลกิสญัญา
                               เมื�อครบกําหนดสง่มอบสิ�งของตามสญัญานี�แลว้ถา้ผู ้

ขายไมส่ง่มอบสิ�งของที�ตกลงขายใหแ้กผู่ซ้ ื�อหรอืสง่มอบไมถ่กูตอ้ง หรอืไม่
ครบจํานวน ผูซ้ ื�อมสีทิธบิอกเลกิสญัญาทั �งหมดหรอืบางสว่นได ้

                               ในกรณีที�ผูซ้ ื�อใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา ผูซ้ ื�อมสีทิธริบิ
หลกัประกนัหรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผูอ้อกหนังสอืคํ�าประกนัตามสญัญา ขอ้
๘ เป็นจํานวนเงนิทั �งหมด หรอืแตบ่างสว่นกไ็ด ้แลว้แตผู่ซ้ ื�อ จะเห็นสมควร
และถา้ผูซ้ ื�อจัดซื�อสิ�งของจากบคุคลอื�นเต็มจํานวนหรอืเฉพาะจํานวนที�ขาดสง่
แลว้แตก่รณี ภายในกําหนด ๐ เดือน นับแตว่นับอกเลกิสญัญา ผูข้ายจะตอ้ง
ชดใชร้าคาที�เพิ�มขึ�นจากราคาที�กําหนดไวใ้นสญัญานี�ดว้ย

  

                  ขอ้ ๑๐. คา่ปรบั
                                 ในกรณีที�ผูซ้ ื�อมไิดใ้ชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา ตาม

สญัญาขอ้ ๙ ผูข้ายจะตอ้งชาํระคา่ปรับใหผู้ซ้ ื�อเป็นรายวนัในอตัรารอ้ยละ
๐.๒(๐.๒%)ของราคาสิ�งของที�ยงัไมไ่ดรั้บมอบ นับแตว่นัถดัจาก วนัครบ
กําหนดตามสญัญาจนถงึวนัที�ผูข้ายไดนํ้าสิ�งของมาสง่มอบใหแ้กผู่ซ้ ื�อจนถกู
ตอ้งครบถว้น

                                 การคดิคา่ปรับในกรณีสิ�งของที�ตกลงซื�อขาย
ประกอบกนัเป็นชดุ แตผู่ข้ายสง่มอบเพยีงบางสว่นหรอืขาดสว่นประกอบสว่น
หนึ�งสว่นใดไป ทําใหไ้มส่ามารถใชก้ารได ้โดยสมบรูณ ์ใหถ้อืวา่ยงัไมไ่ดส้ง่
มอบสิ�งของนั�นเลย และใหค้ดิคา่ปรับจากราคาสิ�งของเต็มทั �งชดุ

                                 ในระหวา่งที�ผูซ้ ื�อยงัมไิดใ้ชส้ทิธบิอกเลกิสญัญานั�น
หากผูซ้ ื�อเห็นวา่ผูข้ายไมอ่าจปฏบิตัติามสญัญาตอ่ไปได ้ผูซ้ ื�อจะใชส้ทิธบิอก
เลกิสญัญา และรบิหลกัประกนัหรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผูอ้อกหนังสอืคํ�า
ประกนัตามสญัญา ขอ้ ๘ กบัเรยีกรอ้งใหช้ดใชร้าคาที�เพิ�มขึ�นตามที�กําหนด
ไวใ้นสญัญาขอ้ ๙ วรรคสองกไ็ด ้และถา้ผูซ้ ื�อไดแ้จง้ขอ้เรยีกรอ้งใหช้าํระคา่
ปรับไปยงัผูข้าย เมื�อครบกําหนดสง่มอบแลว้ ผูซ้ ื�อมสีทิธทิี�จะปรับผูข้ายจนถงึ
วนับอกเลกิสญัญาไดอ้กีดว้ย

  

                  ขอ้ ๑๑. การรบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหาย
                                 ถา้ผูข้ายไมป่ฏบิตัติามสญัญา ขอ้หนึ�งขอ้ใดดว้ยเห

ตใุดๆ กต็าม จนเป็นเหตใุหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ซ้ ื�อแลว้ ผูข้ายตอ้งชดใชค้า่
เสยีหายใหแ้กผู่ซ้ ื�อโดยสิ�นเชงิ ภายในกําหนด ๓๐ วนั นับตั �งแตว่นัที�ไดรั้บ
แจง้จากผูซ้ ื�อ 

  

                  ขอ้ ๑๒. การขอขยายเวลาสง่มอบ
                                  ในกรณีที�มเีหตสุดุวสิยั หรอืเหตใุดๆอนัเนื�องมา

จากความผดิหรอืความบกพรอ่งของฝ่ายผูซ้ ื�อหรอืจากพฤตกิารณอ์นัใดอนั
หนึ�งซึ�งผูข้ายไมต่อ้งรับผดิชอบตามกฎหมายเป็นเหตใุหผู้ข้ายไมส่ามารถสง่
มอบสิ�งของตามเงื�อนไขและกําหนดเวลาแหง่สญัญานี�ได ้ผูข้ายมสีทิธขิอ
ขยายเวลาทําการตามสญัญาหรอืของดหรอืลดคา่ปรับได ้โดยจะตอ้งแจง้
เหตหุรอืพฤตกิารณด์งักลา่วพรอ้มหลกัฐาน เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ ื�อทราบภายใน

� � �



๑๕ วนั นับแตว่นัที�เหตนัุ�นสิ�นสดุลง 
                                  ถา้ผูข้ายไมป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามความในวรรคหนึ�ง

ใหถ้อืวา่ผูข้ายไดส้ละสทิธเิรยีกรอ้งในการที�จะขอขยายเวลาทําการตาม
สญัญา หรอืของดหรอืลดคา่ปรับ โดยไมม่เีงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ�น เวน้แตก่รณี
เหตเุกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของฝ่ายผูซ้ ื�อ ซึ�งมหีลกัฐานชดัแจง้
หรอืผูซ้ ื�อทราบดอียูแ่ลว้ตั �งแตต่น้ 

                                  การขยายเวลาทําการตามสญัญา หรอืของดหรอื
ลดคา่ปรับตามวรรคหนึ�ง อยูใ่นดลุพนิจิของผูซ้ ื�อที�จะพจิารณา 

                                  สญัญานี�ทําขึ�นสองฉบบั มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั
คูส่ญัญาไดอ้า่นและเขา้ใจขอ้ความโดยละเอยีดตลอดแลว้ จงึไดล้งลายมอื
ชื�อพรอ้มทั �งประทบัตรา (ถา้ม)ี ไวเ้ป็นสําคญัตอ่หนา้พยาน และคูส่ญัญาตา่ง
ยดึถอืไวฝ่้ายละฉบบั 

  

 
(ลงชื�อ)..............................................................ผูซ้ ื�อ 

 (นายสมคิด ปทุมสูติ)
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