
สญัญาซือ้ขาย 
  

  สัญญาเลขท่ี ๒/๒๕๖๕ 
 

                  สัญญาฉบับนี้ท าข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย - ต าบล/แขวง ท่าคอย อ าเภอ/เขต ท่ายาง 
จังหวัด เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย โดย นายฉลอง เหลืองเจื้อย 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ยูนิสตีล จ ากัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  มีส านักงานใหญ่อยู่ เลขที่      
๔๙/๙๐ หมู่ ๑ ถนนรังสิต-นครนายก โดยนายพฤกษ์ เฉลิมฉัตร์ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
รับรองของ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง 
                  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
                  ข้อ ๑. ข้อตกลงซือ้ขาย 
                  ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๓๒๐ วัตต์ จ านวน ๘ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๘ (แปด) ระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ข้อก าหนดคุณลกัษณะทัว่ไปของระบบ 
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยชุดแผงเชลล์แสงอาทิตย์ท าหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง

เมื่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์และจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ควบคุมการท างาน (Control unit) ให้แก่ชุดมอเตอร์
ไฟฟ้าเพ่ือสูบน้ าจากแหล่งน้ าส่งผ่านท่อส่งน้ าไปยังถังเก็บน้ าหรือจุดใช้งาน เพ่ือให้ผู้ใช้น้ าสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป ส าหรับระบบสูบน้ ามีการติดตั้งชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีก าลังการผลิตติดตั้งของระบบเชลล์แสงอาทิตย์                  
ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์มอเตอร์ และเครื่องสูบน้ าสามารถสูบน้ าได้โดยรับพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรง          
โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่และสามารถสูบน้ าได้ 3 – 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ที่ส่งมอบ       
ตามข้อก าหนดขอบเขตและเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่มีต าหนิ นอกจากนั้น
วัสดุอุปกรณ์ทุกรายการที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และหากก าหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และได้รับรอง       
ตามมาตรฐาน มอก. ฉบับที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบันจะต้องมีเอกสารแสดงประกอบการพิจารณาโดยรายละเอียด      
แต่ละรายการ มีดังนี ้

แผงเซลล์พลงังานแสงอาทติย ์ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ส าหรับระบบรถสูบน้ าแบบเคลื่อนที่มีก าลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 320 วัตต์  

ต่อระบบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
คุณสมบัติทั่วไปของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้ 
- แผงเซลล์ฯ ต้องเป็นรุ่นหรือ Mode ที่มีค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด (Pmax) เหมือนกันที่สภาวะStandard 

test condition, STC (ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ 1,000 V/m อุณหภูมิแผงเชลล์ฯ 25%oC,Air mass 1.5) 
- แผงเซลล์ฯแต่ละแผงมีค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) ไม่น้อยกว่า40 V แรงดันไฟฟ้าที่ก าลังไฟฟ้า

สูงสุด (Vmp) ไม่น้อยกว่า32 V ที่สภาวะSTC. 
- มีกรอบแผงเซลล์ฯ (Frame) เป็นโลหะที่แข็งแรงไม่เป็นสนิมและทนทานต่อสภาพแวดล้อมและ

สภาพภูมิอากาศได้ด ี
-  ด้านหลังของแผงเซลล์ฯ ติดตั้งขั้วต่อสาย (Terminal box) ที่มีการปิดผนึกและติดตั้งสายไฟฟ้ามา

พร้อมแผงเซลล์ฯ อย่างมั่นคงแข็งแรงหรือติดตั้งกล่องต่อสายไฟฟ้า (Junction box) ที่มีขั้วต่อสายไฟที่ติดตั้งภายใน
กล่องอย่างมั่นคงแข็งแรง และมีฝาปิดล็อกกล่องสามารถป้องกันฝุ่นและละอองน้ า 

 



- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกแผงต้องมี Integrated bypasses diode ต่อภายในกล่องต่อสายไฟ 
(Junction box) หรือขั้วต่อสาย (Terminal box) หรือติดตั้งอยู่ในแผงเชลล์แสงอาทิตย์ 

- แผงเซลล์ฯ ทุกแผงต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนหรือไม่มีรอยต าหนิ 
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องได้รับรองคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า  10 ปี (Product 

Warranty) และรับประกันก าลังผลิตไฟฟ้าจะไม่น้อยกว่า 80% (Linear Performance Warranty) ในช่วงเวลา     
25 ป ี

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมISO 9001-2008 
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1843 – 2553 และ มอก.

2580 - 2555  (มีเอกสารแสดงโดยชัดเจน) 
คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ าและอุปกรณ์ 
ระบบสูบน้ าเป็นระบบที่ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์โดยเฉพาะ สามารถท างานโดยไม่ต้องใช้ระบบแบตเตอรี่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- มอเตอร์เครื่องสูบน้ าใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แรงดันต่ าขนาด ๒๔VDC โดยใช้แผงโซล่า

เชลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ ติดตั้งอย่างมั่นคงอยู่บนชุดโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงและเดินสายวงจรไฟฟ้า     
เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานมีระบบสายส่งก าลังไฟฟ้าโดยตรงต่อเชื่อมไปยังวงจรควบคุมมอเตอร์เพ่ือขับมอเตอร์ไฟฟ้า
ชนิดพิเศษ DC Brushless motor ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕0 วัตต์  เพ่ือหมุนแกนเครื่องสูบน้ าแบบลูกสูบแกนชักขนาด
ท่อสูบ ๑ นิ้ว มีล้อติดอยู่กับโครงสร้างสามารถเคลื่อนย้ายได ้

- สามารถสูบน้ าขึ้นจากแหล่งน้ าธรรมชาติห้วยคลองบึงอ่างเก็บน้ าหรือบ่อบาดาลตื้นที่มีระดับน้ าต่ า 
จากผิวดินสูงสุดในแนวดิ่งไม่เกิน ๘ เมตร 

- สามารถส่งน้ าระยะทางในแนวราบไม่น้อยกว่า ๕0 เมตร 
- สามารถสูบน้ าได้อัตโนมัติโดยปริมาณการสูบน้ าแปรผันตรงกับความเข้มแสง 
- มอเตอร์เครื่องสูบน้ าชนิด Brushless DC ใช้ไฟฟ้า DC ๒๔ โวลต์ ๓๕o วัตต์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน 
- เครื่องสูบน้ าแบบแกนชัก ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 
โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ (ส่วนกลุ่มวิสาหกิจสมทบ) 

  โครงสร้างรถสูบน้ าเคลื่อนที่และโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์รวมถึงส่วนล้อเลื่อน           
โดยสามารถประกอบตามแบบแนะน า  หรือแบบอื่นที่มีความเหมาะสม  ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่างจ้าง 

ชุดท่อน้ า 
- ท่อน้ าส าหรับสูบน้ าเป็นท่อสามารถยืดหยุ่นได้ (Flex) ชนิดสายยางแกนลวดขนาด 1 นิ้ว หรือมี

ขนาดสอดคล้องกับขนาดของปั๊มน้ าที่ใช้ มีความยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตรและติดตั้งฟุตวาล์วของชุดท่อดูด 
- ท่อน้ าชนิดสายยาง ขนาด 1 นิ้ว มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร 
ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า  
- ตู้โลหะกันน้ าแบบมีหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 45 x 17 เซนติเมตร ท าจากแผ่นโลหะความ

หนา ไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร  
- ด้านหน้าตู้เป็นฝาเปิด – ปิดด้านเดียว มีตัวล็อกฝา  
เบรกเกอร ์ ชนิดกระแสตรง (DC) รับกระแสตรงได้ไม่น้อยกว่า 10 A 
สายไฟเชือ่มต่อระบบ 
- การเดินสายจากแผงโซล่าเซลล์เพ่ือเข้าระบบ ก าหนดให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด PV1-F 1×4 mm2 

หรือสายไฟฟ้าชนิดอ่ืนที่ดีกว่าประกอบอย่างเป็นระเบียบแข็งแรงและปลอดภัย 
- การเดินสายจากตู้ควบคุมระบบไปยังมอเตอร์ ก าหนดให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด VSF ขนาดไม่น้อยกว่า          

1  x  ๔m m 2  หุ้มฉนวน P V C หรือสายไฟฟ้าชนิดอ่ืนที่ดีกว่าประกอบอย่างเป็นระเบียบ แข็งแรงและปลอดภัย 
 
 



ข้อก าหนดอื่น ๆ 
- งานส่วนอื่น ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ก าหนด 
- คุณสมบัติเฉพาะของความยาว ความสูง และความหนา ของลักษณะข้อก าหนดต่างๆ ให้สามารถ 

มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 5% เป็นราคาทั้งสิ้น ๑๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน ๑๑,๒๕๒.๓๔ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) ตลอดจน
ภาษีอากรอ่ืนๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
                  ข้อ ๒. การรับรองคณุภาพ 
                              ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น
ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก - 
                              ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ
แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย 
                  ข้อ ๓. เอกสารอนัเปน็สว่นหนึง่ของสญัญา 
                               เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้ 
                               ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ซื้อ 
ค าวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติมจากผู้ซื้อ
ทั้งสิ้น 
                  ข้อ ๔. การส่งมอบ 
                              ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย - 
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือ
เครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย 
                              การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง
ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยท าเป็นหนังสือน าไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล       
ท่าคอย - ในวันและเวลาท าการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันท าการของผู้ซื้อ 
                  ข้อ ๕. การตรวจรบั 
                              เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก 
หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น 
                              ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่
จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบน าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้และน าสิ่งของมาส่ง
มอบให้ใหม่ หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ
ดังกล่าวผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
                  ข้อ ๖. การช าระเงนิ 
                           ผู้ซื้อตกลงช าระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว  
                  ข้อ ๗. การรับประกนัความช ารดุบกพร่อง 
                              ผู้ขายตกลงรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ 
(หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้อง
จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นบัถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะท า
การนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ท าการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 



 
                              ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง
นั้นเอง หรือให้ผู้อ่ืนแก้ไขความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
                              การที่ผู้ซื้อท าการนั้นเอง หรือให้ผู้อ่ืนท าการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ท าให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 
                  ข้อ ๘. หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา 
                              ในขณะท าสัญญานี้ผู้ขายได้น าหลักประกันเป็น เงนิสด เป็นจ านวนเงิน ๘,๖๐๐.๐๐ บาท
(แปดพนัหกร้อยบาทถว้น) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพ่ือเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
                              กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ าประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ 
                              หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้า
เป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะ
เกิดข้ึนคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่
ผู้ซื้อภายใน -   (    -     ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ 
                              หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
                  ข้อ ๙. การบอกเลกิสัญญา 
                          ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว 
หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจ านวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย  
                              ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ 
และ) ข้อ ๘ เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคล
อ่ืนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในก าหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา 
ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย 
                  ข้อ ๑๐. คา่ปรบั 
                                ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบก าหนดตาม
สัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 
                                การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียง
บางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปท าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบ
สิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด 
 
 
 



 
                                ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง
ให้ชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ขาย
เมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
                  ข้อ ๑๑. การบงัคบัคา่ปรบั คา่เสยีหาย และค่าใชจ้า่ย 
                                ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดย
สิ้นเชิงภายในก าหนด -   (    -     ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องช าระ หรือบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที  
                                 หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องช าระ หรือ
หลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม
จ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด   -  (   -    ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ซื้อ  
                                หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด  
                  ข้อ ๑๒. การงดหรือลดคา่ปรับ หรอืขยายเวลาสง่มอบ 
                                 ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข
และก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้ง
เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้น
สิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว  
                                 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องใน
การที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น  
                                 การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้
ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร  
                  ข้อ ๑๓. การใชเ้รือไทย 
                                  ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าเข้า
มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้า
ท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
                                  ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ
เรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
                                  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ
เรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย
เรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 



 
                                  ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้
ก่อนและช าระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
 

                  สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ 
  

  
(ลงชื่อ)             ฉลอง เหลืองเจื้อย              ผู้ซื้อ  
                   (นายฉลอง เหลืองเจื้อย) 
  

  
(ลงชื่อ)               พฤกษ์ เฉลิมฉัตร์             ผู้ขาย  
                    (นายพฤกษ์ เฉลิมฉัตร์) 
  

  
(ลงชื่อ)               ยอด ผ่องภักต ์               พยาน  
                   (นายยอด ผ่องภักต์) 
  

  
(ลงชื่อ)          จ่าเอกศรายุทธ ค าเทศ           พยาน  
                  (จ่าเอกศรายุทธ ค าเทศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๗๓๑๒๔๖๘ 
เลขคุมสัญญา  ๖๕๐๒๐๑๐๐๖๓๖๘ 

 


