
สัญญาซ้ือขาย
สัญญาเลขท่ี .?.)?,....../ ๒๕๖๑...

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๔๕ ถ.ศรีธานี ตำบล/แขวง โนนสูง อำเภอ/เขต โนนสูง

จังหวัด นครราชสีมา เม่ือวันท่ี ..๒๘. มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่าง เทศบาลตำบลโนนสูง โดย นายประสงค์ โพธ้ีมี

คิริ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ซ้ือ" ฝ่ายหน่ีง กับ สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จำกัด ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ 

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลข 

ท่ี ๖๖๙ หมู่ ๑ ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลวังใหม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยนายคิริอนันต์ เกตุแก้ว ผู้มี 

อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระแก้ว กรม 

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓0 และหนังสือมอบอำนาจลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญาน้ี ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหน่ีง 

คู่สัญญา'ใต้ตกลงกันมีข้อความดังต่อ'ไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงซ้ือขาย
ผู้ซ้ือตกลงซ้ือและผู้ขายตกลงขาย อาหารเสริม(นม) โรงเรียน เด็กระดับก่อนประถมศึกษา 

และเด็กระดับประถมศึกษา ปีท่ี ๑-๖ ปีงบประมาณ ๒๕อ๑ ช่วงเปีดภาคเรียน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ (วันท่ี ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวับท่ี ๑๐ ตุลาดม ๒๕๖๑) จำนวน ๖๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๙,๘๔๘ (สามหม่ืนเก้า 
พันแปดร้อยส่ืสิบแปด) ถุง เป็นราคาท้ังส้ิน ๒๖๒,๑๙๙.๘๔ บาท (สองแสนหกหม่ืนสองพันหน่ิงร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปด 
สิบส่ีสตางค์) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จำนวน ๑๗.๑๕๓ ๒๖ บาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพันหน่ิงร้อยห้าสิบสามบาทย่ีสิบหก 
สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จำยท้ังปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าส่ิงของท่ีขายให้ตามสัญญาน้ีเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น 

ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก.... ๔.......

ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือส่ิงของซ่ึงจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เม่ือตรวจทดสอบ 

แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ตามสัญญาน้ีด้วย



๓.๒ ผนวก ๒ (แคตตาสิอก) 
๓.๓ ผนวก ๓ (แบบรูป)
๓.๔ ผนวก ๔ (ใบเสนอราคา) 
๓.๕ ผนวก ๕ ฯลฯ

จำนวน.........-.....หน้า
จำนวน........ -..... หน้า
จำนวน.......๑.....หน้า
จำนวน....... -.....หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ใช้ข้อความใน 

สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซ้ือ 

คำวินิจฉัยของผู้ซ้ือให้ถือเปีนท่ีสุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติมจากผู้ซ้ือท้ัง 

ส้ิน

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบส่ิงของท่ีซ้ือขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ณ เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๔๕ 

ถ.ศรีธานี ภายในวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญาน้ี พร้อมท้ัง 

หีบห่อหรือเคร่ืองรัดพันผูกโดยเรียบร้อย ในการส่งมอบผู้ขายจะส่งมอบเป็น ๔ งวด ดังน้ี

งวดท่ี ๑ ต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เว้นวันหยุด 

ราชการ จำนวน ๒๐ วัน โดยส่งมอบให้

โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎรีสงเคราะห่ จำนวน ๒,๐๖๐ ลุง (๑๐๓ คน X ๒๐ วัน) 

โรงเรียนเทศบาส๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน๖,๓๔๐ ลุง (๓๑๗ คนX๒๐ วัน)

โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน ๓,๓๒๐ ลุง (๑๖๖ คน X ๒๐ วัน)

รวมท้ังหมด ๑๑,๗๒๐ ลุง

งวดท่ี ๒ ต้ังแต่วันที, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เว้นวันหยุดราชการ 

จำนวน ๒๐ วัน โดยส่งมอบให้

โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน ๒,๐๖๐ ลุง (๑๐๓ คน X ๒๐ วัน) 

โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน ๖,๓๔๐ ลุง (๓๑๗ คน X ๒๐ วัน)

โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎรพัฒนา) จำนวน ๓,๓๒๐ ลุง เ๑๖๖ คบ X ๒๐ วับ)

รวมท้ังหมด ๑๑,๗๒๐ ลุง

งวดท่ี ๓ (ต้ังแต่วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เว้นวันหยุดราชการ 

จำนวน ๒๐ วัน โดยสงมอบให้

โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคระห้) จำนวน ๒,๐๖๐ ลุง (๑๐๓ คน X ๒๐ วับ)

โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน ๖,๓๔๐ ลุง (๓๑๗ คน X ๑๐ วัน)

โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัมนา) จำนวน ๓,๓๒๐ ลุง (๑๖๖ คน X ๒๐ วัน)

รวมท้ังหมด ๑๑,๗๒๐ ลุง

งวดท่ี ๔ (งวดสุดท้าย)(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวับท่ี ๑๐ ต ุฐ ^ * ^ ^ ๖ ^ เว้นวันหยุด 

ราชการ จำนวน ๘ วัน โดยส่งมอบให้ .  —
& เ ร เ ฒ
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โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน ©,๕:๓๖ ถุง (๓๑๗ คน X ๘ วัน) 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน๑,๓๒๘ ถุง (๑๖๖ คน X ๘ วัน)

รวมท้ังหมด ๔,๖๘๘ ถุง

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงคร้ังเดียว หรือส่งมอบหลายคร้ังผู้

ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละคร้ังโดยทำเป็นหนังสือนำไปย่ืนต่อผู้ซ้ือ ณ เทศบาลตำบลโนนสูง ๑๔๔ 

ถ.ศรีธานี ในวันและเวลาทำการของผู้ซ้ือ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ (หน่ึง) วันทำการของผู้ซ้ือ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เม่ือผู้ซ้ือไต้ตรวจรับส่ิงของท่ีส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซ้ือจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพ่ือผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าส่ิงของน้ัน

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าส่ิงของท่ีผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ี 

จะไม่รับส่ิงของน้ัน ใบกรณีเซ่นว่าน้ี ผู้ขายต้องรีบนำส่ิงของน้ันกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทำไต้และนำส่ิงของมาส่ง 

มอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแกไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดัง 

กล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซ้ือตกลงขำระเงิน ค่าส่ิงของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้'ขาย เม่ือผู้ซ้ือไต้รับมอบส่ิงของตามข้อ ๔ ไว้โดย 

ครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับไต้ทำการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน โดยขำระเงินเป็น ๔ งวดดังน้ี

งวดท่ี ๑ จะจ่ายเม่ือผู้ขาย ส่งมอบอาหารเสริม (นม) โรงเรียนงวดท่ี ๑ ตามข้อ ๔ นมจืดขบิด 

พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี จำนวน ๑๑,๗๒๐ ถุง  ๆ ละ ๖.๔๘ บาท เป็นเงิน ๗๗,๑๑๗.๖๐ บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพัน 

หนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทหกลิบสตางค์) โดยคณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว

งวดท่ี ๒ จะจ่ายเม่ือผู้ขาย ส่งมอบอาหารเสริม (นม) โรงเรียนงวดท่ี ๒ ตามข้อ ๔ นมจืดซบิด 

พาสเจอร์ไรล ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๑๑,๗๒๐ ถุง  ๆ ละ ๖.๔๘ บาท เป็นเงิน ๗๗,๑๑๗.๖๐ บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพัน 

หนีงร้อยสิบเจ็ดเบาทหกสิบสตางค์) โดยคณะกรรมการตรวจรับ 'เด้ทำการตรวจริบเป็นการถูกต้องแล้ว

งวดท่ี ๓ จะจ่ายเมิอผู้ขาย ส่งมอบอาหารเสริม(นม) โรงเรียนงวดท่ี ๓ ตามข้อ ๔ นมจืดขนดพาล 

เจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๑๑,๗๒๐ ถุง  ๆ ละ ๖.๔๘ บาท เป็นเงิน ๗๗,๑๑๗.๖๐ บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหน่ึง 

ร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)โดยคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว

งวดท่ี ๔ (งวดสุดท้าย) จะจายเม่ือผู้ขาย ส่งมอบอาหารเสริม(นม) โรงเรียน งวดท่ี ๔ ตามข้อ ๔ 

นมจืดซบิดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๔,๖๘๘ ถุง  ๆ ละ ๖.๔๘ บาท เป็นเงิน ๓๐,๘๔๗.๐๔ บาท 

(สามหม่ืนแปดร้อยส่ีสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)โดยคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว



จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดีด้งเดิม ภายใน - วัน นับถัดจากวันท่ีไดัรับแจ้งจากผู้ซ้ือโดยไม่ 

.คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม,จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะทำการนัน 

เองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำการน้ันแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย 

ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ีงได้ ผู้ซ้ือมีสิทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องน้ัน 

เอง หรือให้ผู้อ่ืนแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดช้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การท่ีผู้ซ้ือทำการน้ันเอง หรือให้ผู้อ่ืนทำการน้ันแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก 

ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามท่ีผู้ซ้ือเรียกร้องผู้ซ้ือมีสิทธิบังคับจากหลัก 

ประกับการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น....... -............ เป็นจำนวนเงิน ..-.........

บาท (.........- ) ซี่งเท่ากับร้อยละ..... - ( -...... ) ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซ้ือเพ่ือเป็นหลัก

ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ําประกันมาเป็นหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกัน 

ด้งกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุบหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ี 

ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุบเพ่ือการพาณีซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย ตามรายซ้ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ําประกับอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม 

บัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ําประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกันท่ีผู้ขายนำมามอบใVIตามวรรคหน่ีง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง 

ของผู้ขายตลอดอายุสัญญาน้ี ถ้าหลักประกับท่ีผู้ขายนำมามอบให้ด้งกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 

ถีงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิงของล่าช้าเป็นเหตุให้ 

ระยะเวลาล่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปส่ืยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดข้ึน 

คราวใด ผู้ขายต่องหาหลไาบระกันไหมVร่อหล้กัประกันเพ่ืมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก่ผู้ซ้ืธ

ภายใน ........ -.................(1...-....) วัน นับถัดจากวันทิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ

หลักประกันท่ีผู้ขายนำมามอบไว้ตามช้อน้ี ผู้'ซ้ือ'จะคิน'ให้แก่ผู้'ขาย โดยไม่มีดอกเบ้ียเม่ือผู้ขาย 

พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม,ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือเม่ือครบกำหนดส่งมอบส่ิงของตามสัญญาน้ีแล้ว 

หากผู้ขายไม่ส่งมอบส่ิงของท่ีตกลงขายให้แก่ผู้ซ้ือหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม,กระทบสิทธิของผู้ซ ื้อที่จะณ ีเ®ฐ^สี^ายจากผ้ฃาย 

ในกรณีท่ีผู้ซ้ือใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซ้ือมีสิทธิริบหรือ 

และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินท้ังหมดหรือแต่บางส่ว!เอ็ได้ แล้วแต่ผู้ซ้ือจะเห็นสมคว
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ขายจะต้องซดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาทีกำหนดไว้ในสัญญาน่ึด้วย 

ข้อ ๑ ๐ .  ค่าปรับ
ในกรณีท่ีผู้ซ้ือมิไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซ้ือเป็น 

รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่ิงของท่ียังไม่ไต้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม 

สัญญาจนถึงวันท่ีผู้ขายไต้นำส่ิงของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีส่ิงของท่ีตกลงซ้ือขายประกอบกันเป็น'ชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง 

ส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การไต้โดยสม'บูรณี ให้ถือว่า ยังไม่ไต้ส่งมอบส่ิงของ 

น้ันเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่ิงของเต็มท้ังชุด

ในระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังมิไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ซ้ือเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฎินัติตาม 

สัญญาต่อไปไต้ ผู้ซ้ือจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง 

ให้ซดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซ้ือได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย 

เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสิยหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า 

ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซ้ือ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกส่าวให้แก่ผู้ซ้ือโดยส้ินเซิง

ภายในกำหนด ๓๐...... (....สามสิบ......) วับ นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ หากผู้ขายไม่ซดใช้ให้ถูก

ต้องครบถัวนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีต้องชำระ หรือ 

บังคับจากหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีบังคับจากเงินค่าส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีต้องชำระ หรือ 

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู่จบครบถ้วนตามจำบวบ

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๓๐.......(...สามสิบ........ ) วัน นับถัดจากวับท่ีได้รับแจ้งเป็น

หนังสือจากผู้ซ้ือ

หากมีเงินค่าส่ิงของท่ีซ้ือขายตามสัญญาท่ีหักไว้จายเป็นคาปรับ คาเสียหาย หรือคาไซจาย 

แล้วยังเหลออยู่อีกเทาใด ผู้ซ้ือจะคืบให้แก่ผู้ขายท้ังหมด

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณ์อันหน่ึงอับใดท่ีผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนดใบกฎกระทรวง ซ้ืงออกตาม 

ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบส่ิงของตามเง่ือนไข 

และกำหนดเวลาแห่งสัญญาน๋ึได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้ง 

เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ิน 

สุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปภิบติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ขายได้สเ
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ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือขีงมิหลักฐานซัดแจ้งหริอผู้ซ้ือทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหน่ีง อยู่ในดุลพินิจของผู้ 

ซ้ือท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย
ล้าส่ิงของท่ีจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือตามสัญญาน้ี เป็นส่ิงของท่ีผู้ขายจะต้องส่ังหรือนำเข้า 

มาจากต่างประเทศ และส่ิงของน้ีนต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ 

บริการรับขนไต้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุก 

โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้า 

ท่าก่อนบรรทุกของน้ันลงเรืออ่ืนท่ีมิใข่เรือไทยหรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้ 

บรรทุกโดยเรืออ่ืนไต้ ท้ังน้ีไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าส่ิงของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบส่ิงของตามสัญญาให้แก่ผู้ซ้ือ ล้าส่ิงของน้ันเป็นส่ิงของตามวรรคหน่ึง ผู้ขาย 

จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (8111 ๙  ปลปเกฐ) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของน้ัน ซ่ีงแสลงว่าไต้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ 

เรือท่ีมีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซ้ือพร้อมกับการส่งมอบส่ิงของด้วย

ในกรณีท่ีส่ิงของดังกล่าวไมใต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ 

เรือท่ีมีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซ่ึงแสดงว่าไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย 

เรืออ่ืนไต้หรือหลักฐานซ่ึงแสดงว่าไต้ขำระค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า 

ด้วยการส่งเสริมการพาณีซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผู้ซ้ือด้วย

ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้ 

แก่ผู้ซ้ือ แต่จะขอส่งมอบส่ิงของดังกล่าวให้ผู้ซ้ือก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าส่ิงของ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับส่ิงของดังกล่าวไว้ 

ก่อนและชำระเงินค่าส่ิงของเม่ือผู้ขายได้ปฏิบ้ติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาน้ีทำฃ้ีนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 

ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซ่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 

หน่ึงฉบับ

(ลงซ่ือ).....................ค่ะ:,........................... ผู้ซ้ือ

.พยาน



เลขทีโครงการ ๖๑๐๖๗๓๓๖๔๒๙

(นางจารุวรรณ ส่ือกลาง)

/ ? /
(ลงซ่ือ).... ....................................................... พยาน

(นางประภาพรรณ โพธ้ีมีสิริ)

(ลงซ่ือ)............ 'โ..'?..!'...!!..'โ...................... พยาน/พิมพ์

(นางสิริพิมล วิศิษฎ์นันทกร)

เลขคุมสัญญา ๖๑๐๖๐๑๐๐๘๒๖๒



ใบเสนอราคา

ซ้ือ.อ.ไ,ห:][รเส.ริม(.นม)..โรง..รีย.'นซ่วเงเ.ปีด.ภาคเรี]ยน.. 
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑

.ของกอง  การศึกษา . ............
งาน... ระดมก่อน,วัย]เรียนและประถมศึกษา

ข้าพเจ้า......มายสิริอนันต์......1เก.ตแก้ว............ อยู่บ้านเลขท่ี.......©.๕๑..........หม่ที.่........๖ ........
ตำบลI......;.ธ.ว.รป.ร.!ล.ๆ ท...... อำเภอ....โนน.สง..... จังหวัด......นครราชสีมา...... เป็น.. . . ผ ูร้บ;ม.อ.'นอำนาจ......
ของบริษัท ห้าง/ร้าน.... สหกรณ์.โคนม..วังน้ํา.เย็น.จำกัด.........ทะเบียนการค้าเลขท่ี
ต้ังสำนักงานอยู่เลขท่ี. ..๕๕๙. .ห.ม ่ท ี่. ๑....ถนน ..จัน.ทนฺระสระแก้ว...ตำบล...วัง!ห.ม ุ. . . . . อ ำ ๓อวัง.ส.มบรญ ์. .

จังหวัด.....สระ.แก้!...หมายเลขโทรสัพท์............-................ .ได้รับทราบส่ิงของท่ีเทศบาลต้องการซ้ือ/จ้าง
1̂ 1จุ !̂ ล็̂เ,' า ใ ^ ] 0  {3* (๐1น̂ รุ1'0 0 1จ๑ 1 0 จุ̂ 0 ร ุ ^^000^0^100/1จุ '̂ชุ1=1 {̂ 0*"]--- - น~~~ ” : —-- ะ.:-- ' ’ ""-■■1' ‘~

ลำดัน 
ท่ี

รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราดารวม

๑ อาหารเสริม(นม) โรงเรียนเด็กระดับก่อน ๓๙,๘๔๘ ถุง ๖ ๕๘ ๒๖๒,๑๙๙ ๘๔
ประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีท่ี 
ปีท่ี ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๖๘ วัน 
— นมจืด ชนิดพาสเจอร๎ไรส์ ฃนาด ๒๐๐ ซี.ซี. 

สำหรับแจกเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและ 
เด็กระดับประถมศึกษา ปีท่ี ๑-๖ ให้กับ 
โรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓ (เร่ิมต้ังแต่วันท่ี ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๐ ตุลาดม 
๒๕๖๑

I I

รวม ๒๖๒,๑๙๙ ๘๔

ตัวอักษร (....ลุ:อง]แสนหก'หมืนสอทเ พ อุยเก้าเบเก้า.บาท.แปดเบสสตางค์.,..) 
1. กำหนดย่ืนราคาท่ีกำหนด& เ^ ม '^ โ ก ่̂ ........วัน
2. กำหนดส่งมอบของแก้
, ฟ., — \ \  /(ลง'ซีอ)

- วัน นับแต่วันท่ีซ้ือ/จ้าง หรือลงนามในบันทิกตกลงซ้ือ/จ้าง
(นายคิริอนัฟ ^

บริษัท ห้าง/ร้าน ปร̂ ใฬรร'วัลามี̂ ;
เ̂ !!ฒเ!!

(ลงซ่ือ) Vง *
(นางสิริพิมล วิศิษฏ์นั,น 

1ชำ
/

/  /ง?  0 ง)
(2 ^ ) ^ ^ /รั


