
 

 

 ขอ้มลูสญัญาหรอืขอ้ตกลง

 

สัญญาซื้อขายทั่วไป

 

 สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๑

 

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี - ตําบล/แขวง ทาพี่เลี้ยง อําเภอ/เขต

เมืองสุพรรณบุร ีจังหวัด สุพรรณบุร ีเมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ระหวาง องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี โดย

นายบุญชู จันทรสุวรรณ ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา "ผูซื้อ" ฝายหน่ึง กับ บริษัท ไอพี อินทิเกชั่น จํากัดซึ่งจดทะเบียน

เปนนิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  มี

สํานักงานใหญอยู เลขท่ี ๑๐๐/๒๑๖ ซอยกาญจนาภิเษก ๐๐๕ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวชัญญาภัค ราษฎรพิทักษ ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง

ของ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ที ่ลงวันที ่๑๔

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา "ผูขาย" อีกฝายหนึ่ง
 

                  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
 

 

                  ขอ ๑. ขอตกลงซ้ือขาย
 

                              ผูซื้อตกลงซื้อและผูขายตกลงขาย โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณพื้นที่ในเขต

อําเภอสองพี่นอง จํานวน ๖ จุด กลองวงจรปด ๑๗ ตัว พรอมติดตั้ง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

จํานวน ๑ โครงการ เปนราคาท้ังส้ิน ๑,๗๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน) ซึ่งไดรวม

ภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ๑๑๒,๔๕๗.๙๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่รอยหาสิบเจ็ดบาทเกาสิบสี่สตางค) ตลอดจน

ภาษีอากรอ่ืนๆและคาใชจายท้ังปวงดวยแลว

                              ผูขายรับรองวาส่ิงของที่ขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปน

ของเกาเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไมตํ่ากวาที่กําหนดไว ในเอกสารแนบทายสัญญา
 

                              ในกรณีท่ีเปนการซื้อสิ่งของซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอง ผูขายรับรองวา เมื่อตรวจทดสอบ

แลวตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมตํ่ากวาท่ีกําหนดไวดวย
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                  ขอ ๒. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
 

                               เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของ สัญญานี้
 

                               ๒.๑ ใบปริมาณรายละเอียด                                            จํานวน    ๑    แผน
 

                               ๒.๒ ใบเสนอราคา                                                       จํานวน    ๒    แผน
 

                               ๒.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                   จํานวน    ๒๑  แผน
 

                               ๒.๔ แคตตาลอกและเอกสารประกอบ                                จํานวน    ๗๗  แผน  
 

 

                               ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซื้อ
 

 

                  ขอ ๓. การสงมอบ
 

                              ผูขายจะสงมอบส่ิงของที่ซื้อขายตามสัญญาใหแกผูซื้อ ณ องคการบริหารสวนจังหวัด

สุพรรณบุร ีภายในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ใหถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ ๑ แหงสัญญานี้ พรอมทั้ง

หีบหอหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบรอย
 

                              การสงมอบส่ิงของ ตามสัญญานี้ ไมวาจะเปน การสงมอบเพียงครั้งเดียว หรือสงมอบหลาย

ครั้ง ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซื้อ ณ องคการบริหารสวนจังหวัด

สุพรรณบุร ีในเวลาราชการ กอนวันสงมอบไมนอยกวา ๓ วันทําการ
 

 

                  ขอ ๔. การใชเรือไทย
 

                              ถาสิ่งของท่ีจะตองสงมอบใหแกผูซื้อตามสัญญานี้ เปนสิ่งของที่ผูขายจะตองสั่งหรือนําเขามา

จากตางประเทศ และส่ิงของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ

รับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูขายตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือ

ไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอน

บรรทุกของนั้นลงเรืออื่นท่ีมิใชเรือไทย หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุก โดย

เรืออื่นได ท้ังน้ี ไมวาการส่ังหรือสั่งซื้อส่ิงของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร,ซีไอเอฟ หรือ

แบบอื่นใด
 

                              ในการสงมอบส่ิงของตามสัญญาใหแกผูซื้อ ถาสิ่งของน้ันเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูขายจะ

ตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้นซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือ

ท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อพรอมกับการสงมอบส่ิงของดวย
 

                              ในกรณีท่ีส่ิงของดังกลาว ไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือ

เรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกของโดย

เรืออื่นได หรือหลักฐานซึ่งแสดงวา ไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย

วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลว อยางใดอยางหนึ่งแกผูซื้อดวย
 

                              ในกรณีท่ีผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผูซื้อ

แตจะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหผูซื้อกอน โดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของ ผูซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไวกอนและ

ชําระเงินคาสิ่งของเมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได
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                  ขอ ๕. การตรวจรับ
 

                              เมื่อผูซื้อไดตรวจรับสิ่งของที่สงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว ผูซื้อจะออก

หลักฐานการรับมอบไวให เพ่ือผูขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิ่งของน้ัน
 

                              ถาผลของการตรวจรับปรากฏวาสิ่งของที่ผูขายสงมอบไมตรงตามสัญญาขอ ๑ ผูซื้อทรงไวซึ่ง

สิทธิท่ีจะไมรับสิ่งของนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําสิ่งของน้ันกลับคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและนําสิ่งของมา

สงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะ

เหตุดังกลาว ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได
 

                           ในกรณีท่ีผูขายสงมอบส่ิงของถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน แตไมถูกตอง

ท้ังหมด ผูซื้อจะตรวจรับเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได
 

 

                  ขอ ๖. การชําระเงิน
 

                           ผูซื้อตกลงชําระเงิน คาสิ่งของตามขอ ๑ ใหแกผูขาย เมื่อผูซื้อไดรับมอบสิ่งของตามขอ ๕ ไวโดย

ครบถวนแลว
 

 

                  ขอ ๗. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
 

                              ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้เปนเวลา ๑ ป ๐

เดือน ๐ วัน นับแตวันท่ีผูซื้อไดรับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรอง

หรือขัดของอันเน่ืองมาจาก การใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซม หรือแกไข ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดัง

เดิม ภายใน ๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูซื้อโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 

                  ขอ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
 

                              ในขณะทําสัญญานี้ ผูขายไดนําหลักประกันเปน เช็ค เปนจํานวนเงิน ๘๕,๙๕๐.๐๐ บาท

(แปดหมื่นหาพันเการอยหาสิบบาทถวน) ซึ่งเทากับรอยละ ๕ ( ๕ %) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบใหแกผูซื้อ

เพ่ือเปนหลักการปฏิบัติ ตามสัญญานี้
 

                              หลักประกันที่ผูขายนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูซื้อจะคืนใหเมื่อผูขายพนจากขอผูกผันตาม

สัญญาน้ีแลว
 

 

                  ขอ ๙. การบอกเลิกสัญญา
 

                              เมื่อครบกําหนดสงมอบส่ิงของตามสัญญานี้แลวถาผูขายไมสงมอบสิ่งของที่ตกลงขายใหแกผู

ซื้อหรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนได
 

                              ในกรณีท่ีผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผู

ออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญา ขอ ๘ เปนจํานวนเงินทั้งหมด หรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซื้อ จะเห็นสมควร และ

ถาผูซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนที่ขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด ๑ ป นับแตวัน

บอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ดวย
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                  ขอ ๑๐. คาปรับ
 

                                ในกรณีท่ีผูซื้อมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาขอ ๙ ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซื้อ

เปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒(๐.๒%)ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ นับแตวันถัดจาก วันครบกําหนดตามสัญญา

จนถึงวันท่ีผูขายไดนําส่ิงของมาสงมอบใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวน
 

                                การคิดคาปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพียงบาง

สวนหรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการได โดยสมบูรณ ใหถือวายังไมไดสงมอบสิ่งของ

น้ันเลย และใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด
 

                                ในระหวางท่ีผูซื้อยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซื้อเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตาม

สัญญาตอไปได ผูซื้อจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกัน

ตามสัญญา ขอ ๘ กับเรียกรองใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กําหนดไวในสัญญาขอ ๙ วรรคสองก็ได และถาผูซื้อไดแจง

ขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขาย เม่ือครบกําหนดสงมอบแลว ผูซื้อมีสิทธิที่จะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญา

ไดอีกดวย
 

 

                  ขอ ๑๑. การรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย
 

                                ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญา ขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดความเสีย

หายแกผูซื้อแลว ผูขายตองชดใชคาเสียหายใหแกผูซื้อโดยส้ินเชิง ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจากผู

ซื้อ 
 

 

                  ขอ ๑๒. การขอขยายเวลาสงมอบ
 

                                 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆอันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผู

ซื้อหรือจากพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งผูขายไมตองรับผิดชอบตามกฎหมายเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบสิ่งของ

ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับได

โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐาน เปนหนังสือใหผูซื้อทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่เหตุน้ัน

สิ้นสุดลง 
 

                                 ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่งใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองในการ

ท่ีจะขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก

ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 

                                 การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ

ของผูซื้อท่ีจะพิจารณา 
 

                                 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย

ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไว

ฝายละฉบับ 
 

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูซ้ือ 
 

(นายบุญชู จันทรสุวรรณ)
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(ลงชื่อ)..............................................................ผูขาย 
 

(นางสาวชัญญาภัค ราษฎรพิทักษ)
 

 

 

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

(นางสาวสลิลรัตน ขุมทอง)
 

 

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

 
(นางสาวมาริสา สมงาม)

เลขท่ีโครงการ 60127015979

เลขคุมสัญญา   601201010380
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