
-๑- 
 

สัญญาซื้อขายน้้านมดิบระหว่างผู้ประกอบการกับศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ 
 

ท ำที่ .............................................. 
             วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. .............. 

สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้นระหว่ำง ……............………………………………………………….… อำยุ ............... ปี 
อยู่บ้ำนเลขที่ .................... หมู่ที่  ............. ตรอก/ซอย ..................... ถนน ....................... แขวง/ต ำบล ..............................     
เขต/อ ำเภอ ...................................... จังหวัด .................................. ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ขาย” ฝ่ำยหนึ่ง
กับ .......................…………….…………………..… โดยมี ......................................................................... เป็นผู้แทน  
ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่…………… หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย………….………………ถนน..............................แขวง/ต ำบล 
.................................. เขต/อ ำเภอ…............................…จังหวัด…………………….……....โทรศัพท์………………..……………. 
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ซื้อ” อีกฝ่ำยหนึ่ง โดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย   ตกลงท ำสัญญำร่วมกันตำมรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ของสัญญา 
 ผู้ซื้อ (ระบุกำรประกอบธุรกิจ) และผู้ขำยมีควำมประสงค์ที่จะน ำน้ ำนมดิบ มำขำยให้แก่ผู้ซื้อ ดังนี้ 
 ๑.๑ ปริมำณน้ ำนมดิบ วันละ ....................... ตัน 
 ๑.๒ น้ ำนมดิบ มีคุณภำพตำมมำตรฐำน โดยมีผลวิ เครำะห์เป็นค่ำเฉลี่ยของผลตรวจในรอบ  ๔ เดือน                     
(เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๑ – เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๒) ที่ผ่ำนมำจำกกรมปศุสัตว์ ดังนี้ 
  (๑) จ ำนวนเซลล์โซมำติก (Somatic Cell Count) ........................... เซลล์/ลบ.ซม. (ต้องไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ เซลล์/ลบ.ซม. 
  (๒) ปริมำณเนื้อนมรวม (Total Solid) ร้อยละ ..................... (ต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๑๒.๒๕) 
 ๑.๓ จัดหำน้ ำนมดิบ ตำมปริมำณในข้อ ๑.๑ โดยมีคุณภำพตำมข้อ ๑.๒ ตลอดทั้งปี หรือ ๓๖๕ วัน  
ข้อ ๒ ระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
 สัญญำฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ........... เดือน .................................. พ.ศ. ................ ถึงวันที่ ............. 
เดือน ...................................... พ.ศ. .................. 
ข้อ ๓ รายละเอียดของศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ 
 ๓.๑ สถำนที่ตั้งของศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ มีพื้นที่ ......... ไร่ งำน ......... ตำรำงวำ ตั้งอยู่เลขที่ .............. หมู่ที่ 
....... ตรอก/ซอย ..................... ถนน ................... แขวง/ต ำบล .........................เขต/อ ำเภอ ............................... จังหวัด 
................................... เป็นศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบที่ผ่ำนกำรรับรองกำรปฏิบัติที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ (GMP) 
มกษ. ๖๔๐๑ – ๒๕๕๘ จำกกรมปศุสัตว์ หรือผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน           ตำมพระรำชบัญญัติ
มำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๓.๒ มีสมำชิกที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของตนเอง ซึ่งผู้ขำยรับซื้อน้ ำนมดิบอยู่ ณ วันท ำสัญญำฉบับนี้ จ ำนวน 
.......... รำย โดยสมำชกิมรีำยชื่อ หรืออยู่ในทะเบยีนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกับกรมปศุสตัว์ และสมำชกิไม่ซ้ ำซ้อนกับศูนย์
รวบรวมน้ ำนมดิบแห่งอื่น รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยสัญญำฉบับนี้ 
ข้อ ๔ หน้าที่ของคู่สัญญา 
 ๔.๑ หน้ำที่ของผู้ซื้อ 
  (๑) รับซื้อน้ ำนมดิบทั้งหมดตำมปริมำณในข้อ ๑.๑ 
  (๒) มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพให้กับผู้ขำย ตลอดจนสมำชิกของผู้ขำย 
                      
 
 
 
 
 
           /๔.๒ หน้ำที่ของผู้ขำย… 



 
-๒- 

    
๔.๒ หน้ำที่ของผู้ขำย 
  (๑) จัดหำน้ ำนมดิบให้กับผู้ซื้อ ตำมปริมำณในข้อ ๑.๑ และมีคุณภำพตำมข้อ ๑.๒ ตลอดทั้งปี หรือ ๓๖๕   
วัน 
  (๒) พัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรที่เป็นสมำชิก 
 
ข้อ ๕ ราคาและวิธีการค้านวณราคา 
 ผู้ขำยและผู้ซื้อตกลงรำคำซื้อขำยน้ ำนมดิบ ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง 
มำตรฐำนกำรรับซื้อน้ ำนมโค พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘ และผู้ขำยตกลงรำคำซื้อขำยน้ ำนมดิบกับ
เกษตรกรสมำชิกของผู้ขำย ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง มำตรฐำนกำรรับซื้อ
น้ ำนมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๙ 
ข้อ ๖ การช้าระเงิน 
 ผู้ขำยและผู้ซื้อตกลงกำรช ำระเงินค่ำน้ ำนมดิบ มีก ำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อ ๗ เหตุยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
 กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุหนึ่งเหตุใดที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของคู่สัญญำ ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วำตภัย 
และภัยธรรมชำติ โรคระบำด เป็นต้น อันเป็นเหตุให้คู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำได้ คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะตก
ลงร่วมกันก ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำวเพื่อบรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น 
ข้อ ๘ กำรเยียวยำควำมเสียหำย 
 ๘.๑ ในกรณีที่ผลผลิตทำงกำรเกษตรไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ตำมปริมำณ และรำคำที่ก ำหนดไว้ ผู้ซื้อตกลงที่จะ
รับซื้อน้ ำนมดิบทั้งหมด ตำมรำคำที่ตกลงกันไว้ในข้อ ๕ โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 ๘.๒ ในกรณีเกิดควำมเสียหำยจำกคู่สัญญำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำ คู่สัญญำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย
ยินยอมที่จะช ำระค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นให้แก่คู่สัญญำโดยสิ้นเชิง ภำยในก ำหนดเวลำที่คู่สัญญำฝ่ำยที่เสียหำยก ำหนด 
ข้อ ๙ สิทธิในการบอกเลิกสัญญา 
 หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงในสัญญำไม่ว่ำข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลำยข้อรวมกัน คู่สัญญำ
อีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำและเรียกค่ำเสียหำยได้ทันที และให้ถือว่ำสัญญำสิ้นสุดลง     
 สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำทั้งสองได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้ดี
แล้ว และเห็นว่ำเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของตน จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำนเป็นส ำคัญ ณ วัน เดือน ปี ตำมที่ระบุไว้
ข้ำงต้น โดยคู่สัญญำต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ 

 
 

      ลงชื่อ……………………………………..ผู้ขำย                        ลงชื่อ……………………………………..ผู้ซื้อ 
            (…………………………………...)                                    (……………………………………) 
 
     ลงชื่อ……………………………………..พยำน                        ลงชื่อ……………………………………. พยำน 
           (……………………………………)                                     (……………………………………) 


