
สัญญาชื้อขายทั่วไป 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ )

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา 
เลขท่ี ๑๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ชื้งต่อไปในสัญญานี้เริยกว่า "ผู้ชื้อ" 
ฝ่ายหนี้งกับ ห้างท้นส่วนจำกัด เวิลด์ทรัค ชัพพลาย แอนด์เอ็นจิเนียรึ่ง ชํ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงาน 
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชยมี์สำนักงานใหญ่อยู่ ๒๒๒/๙® 
หมูท่ี ๓ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหางคง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชวลิต ธรรมสังกา ผู้รับมอบอำนาจจาก 
นางธนาวดี ธรรมสังกา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ชม. ๐๐๘๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ชื้งต่อไปในสัญญานี้ 
เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนี้ง

ตามที่ผู้ชื้อตกลงชื้อและผู้ขายตกลงขาย เครื่องสูบนํ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ ๔ 
จังหวะ ๑,๕๐๐ รอบ ขนาด ๓0 แรงม้า เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนี้งก้านหนี้งแสนแปดหมื่นสี่พันบาท 
ถ้วน) ตามสัญญาชื้อขายเลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ แก้วนั้น บัคนี้ถู'สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม 
สัญญาชื้อดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ©๐. ค่าปรับ 
ข้อความเดิม

ในกรณีที่ผู้'ชื้อมิได้ไข้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระ ค่าปรับใท้ผู้ชื้อเป็น 
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ไค้รับมอบ นับแต่วันถัดจาก วันครบ 
กำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ชื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงชื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนี้งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้การไต้ โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ไต้ส่งมอบสิ่งของ 
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ชื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ชื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฎิบํติตามสัญญา 
ต่อไปได้ผู้ชื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันตาม 
สัญญา ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว่ในสัญญาข้อ ๙ วรรคสองก็ได้และก้าผู้ชื้อไต้แจ้ง 
ข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแก้ว ผู้ชื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาได้อกด้วย
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แกเขใหม่เป็น
ในกรณีที่ผู้ชื้อมิไต้ใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ชื้อเป็น 

รายวันในอัตราร้อยละ ๐.00 (ศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ไต้รับมอบ นับแต่วันอัดจาก วันครบกำหนดตามสัญญา 
จนถึงวันที่ผู้ขายไต้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ชื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงชื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนี้งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้การไต้ โดยสมบูรณ’’ ให้ถือว่ายังไม่ไต้ส่งมอบสิ่งของ 
น้ันเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มนั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ชื้อยังมิไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ชื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฎิบํตดามสัญญา 
ต่อไปไต้ ผู้ชื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรืยกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันตาม 
สัญญา ข้อ ๘ กับเรืยกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไวในสัญญาข้อ ๙ วรรคสองก็ไต้ และถ้าผู้ชื้อไต้แจ้ง 
ข้อเริยกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ชื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิก 
สัญญาไต้อีกด้วย

ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนี้งของสัญญาชื้อขายเลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชี 
กลาง ต่วนที่สด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕ ๒/ว ๖๙๓ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการให้ความช่วย เหลือผู้ 
ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐®๙ อนุมิติยกเว้นการปฎิบัติตาม ระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าต้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่า 
ปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.® สัญญาฯ ที่ไต้ลงนาม หลังวัน 
ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ชิ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ไต้มี 
การส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือ ไต้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มี ประกาศ 
ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ยังมิไต้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยไห้คิดค่าปรับใน 
อัตราร้อยดะ ๐

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและ 
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนี้งฉบับ

(ลงชื่อ)...... / ๙ร ' ................ ผ้ช้ือ

(ลงชื่อ)....

(นายวชย ปญเหB y
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(นายชวลิต ธรรมสังกา)

(ลงชื่อ).... If -  >J ................พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).... ................ พยาน
(นางสาวเรญกา จาอาบาล)


