สัญญาซื้อขาย
แบบสัญญาซื้อขายทัวไป
่
สัญญาเลขที…
่ ……………………………………..…
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึน้ ณ ……………………………..............ตําบล/แขวง…………………...…...
อําเภอ/เขต………….….....จังหวัด………………....เมือ่ วันที…
่ ……..เดือน……………..พ.ศ… ….…….
ระหว่าง……………….….....โดย.…………….................ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า “ผูซ้ อ้ื ” ฝ่ ายหนึ่ง
กับ…………………....................ซึง่ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล ณ ………………………………………...
มีสาํ นักงานใหญ่อยูเ่ ลขที…
่ ……………..ถนน……………………...ตําบล/แขวง…………………………
อําเภอ/เขต………......จังหวัด……………โดย…………......................ผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้น ส่ว นบริษัท…………………………….....................ลง
วันที่……………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวัน ที่……………..……………………)* แนบท้าย
สั ญ ญ านี้ (ใน ก รณี ที่ ผู้ ข ายเป็ น บุ ค ค ลธ รรมด า ให้ ใ ช้ ข้ อ ค วาม ว่ า กั บ ……………………………..อยู่
บ้านเลขที…
่ …......ถนน…………………..ตําบล/แขวง……………….…อําเภอ/เขต………………….
จังหวัด……………………)* ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผูข้ าย” อีกฝ่ ายหนึ่งคู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความ
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงซื้อขาย
ผูซ้ อ้ื ตกลงซือ้ และผูข้ ายตกลงขาย………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
จํานวน…………………….เป็ นราคาทัง้ สิน้ ……………………...บาท (………………………………….)
ซึง่ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ จํานวน………………………….…บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จา่ ยทัง้ ปวง
ด้วยแล้ว ผูข้ ายรับรองว่าสิง่ ทีข่ ายให้ตามสัญญานี้เป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ
และมีคณ
ุ ภาพ และคุณสมบัตไิ ม่ต่าํ กว่าทีก่ ําหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ายสัญญา
ในกรณีทเ่ี ป็ นการซือ้ สิง่ ของซึง่ จะต้องมีการตรวจทดลอง ผูข้ ายรับรองว่า เมือ่ ตรวจทดสอบแล้วต้องมีคณ
ุ ภาพ
และคุณสมบัตไิ ม่ต่าํ กว่าทีก่ ําหนดไว้ดว้ ย
ข้อ 2. เอกสารอันเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)
จํานวน…….……........หน้า
2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)*
จํานวน………………..หน้า
2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)*
จํานวน………………..หน้า
2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา)
จํานวน………………..หน้า
2.5 ………………………….ฯลฯ…………………………
ความใด ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ทีข่ ดั แย้ง กับข้อความ ในสัญญานี้ ให้ใช้ขอ้ ความในสัญญานี้บงั คับ และใน
กรณีทเ่ี อกสารแนบท้ายสัญญา ขัดแย้งกันเอง ผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ติ ามคําวินิจของผูซ้ อ้ื

ข้อ 3 การส่งมอบ
ผูข้ ายจะส่งมอบสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายตามสัญญา ให้แก่ผซู้ อ้ื ณ………………………………………..
…………………………..…. ภายในวันที…
่ …………….เดือน………………….พ.ศ. …………………..
ให้ถู กต้อง และครบถ้ว น ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1 แห่ งสัญ ญานี้ พร้อมทัง้ หีบห่อ หรือเครื่องรัด พัน ผูก โดย
เรียบร้อย การส่งมอบสิง่ ของ ตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็ นการส่งมอบ เพียงครัง้ เดียว หรือส่งมอบหลายครัง้ ผูข้ าย
จะต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบ แต่ ละครัง้ โดยทําเป็ น หนังสือนํ าไปยื่น ต่ อผู้ซ้ือ ณ…………………ในเวลา
ราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า…………วันทําการ
ข้อ 4. การใช้เรือไทย
ถ้าสิง่ ของที่ จะต้องส่งมอบให้ แก่ผู้ซ้ือตามสัญ ญานี้ เป็ นสิง่ ของที่ผู้ขาย จะต้องสังหรื
่ อนํ าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และสิง่ ของนัน้ ต้องนํ าเข้ามา โดยทางเรือ ในเส้นทางเดินเรือ ที่มเี รือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บ ริก ารรับ ขนได้ ตามที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ข ายต้องจัด การให้ สิง่ ของ
ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ สี ทิ ธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะ
ได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ก่อนปรรทุกของนัน้ ลงเรืออื่นทีม่ ใิ ช่เรือไทย
หรือเป็ นของที่รฐั มนตรีว่ากระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้น ให้บรรทุก โดยเรืออื่นได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่าการสังหรื
่ อ
สังซื
่ ้อสิง่ ของ ดังกล่าวจากต่างประเทศ จะเป็ นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใดในการส่งมอบ
สิง่ ของ ตามสัญญาให้แก่ผซู้ ้อื ถ้าสิง่ ของนัน้ เป็ นสิง่ ของตามวรรคหนึ่ง ผูข้ ายจะต้องส่ง มอบ ใบตราส่ง (Bill of
Lading) หรือ สํ า เนาใบตราส่ง สํ า หรับ ของนั น้ ซึ ่ง แสดงว่า ได้บ รรทุก มา โดยเรือ ไทย หรือ เรือ ที่มีส ิท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซ้อื พร้อมกับการส่งมอบสิง่ ของด้วย ในกรณี ท่สี งิ่ ของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือทีม่ สี ทิ ธิเช่นเดียว กับเรือไทย ผูข้ ายต้องส่งมอบหลักฐานซึง่
แสดงว่า ได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของ โดยเรืออื่นได้ หรือ
หลักฐาน ซึง่ แสดงว่า ได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผซู้ ้อื ด้วยในกรณีทผ่ี ูข้ าย ไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผซู้ ้อื แต่จะขอส่งมอบสิง่ ของ ดังกล่าวให้ผซู้ ้อื ก่อน โดยยังไม่รบั ชําระ
เงินค่า สิง่ ของ ผูซ้ ้อื มีสทิ ธิรบั สิง่ ของดังกล่าวไว้ก่อนและชําระเงินค่าสิง่ ของ เมื่อผูข้ ายได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องครบถ้วน
ดังกล่าวแล้วได้
ข้อ 5. การตรวจรับ
เมือ่ ผูซ้ อ้ื ได้ตรวจรับ สิง่ ของทีส่ ง่ มอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาแล้ว ผูซ้ อ้ื จะออก หลักฐาน
การรับมอบไว้ให้ เพือ่ ผูข้ าย นํามาเป็ น หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิง่ ของนัน้
ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่าสิง่ ของ ทีผ่ ขู้ ายส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผูซ้ อ้ื ทรงไว้ ซึง่ สิทธิทจ่ี ะไม่รบั
สิง่ ของนัน้ ในกรณีเช่นว่านี้ ผูข้ ายต้องรีบนําสิง่ ของนัน้ กลับคืนโดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ และนําสิง่ ของ มาส่ง
มอบให้ใหม่ หรือต้องทําการแก้ไข ให้ถกู ต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จา่ ยของผูข้ ายเอง และระยะเวลาทีเ่ สียไป
เพราะ เหตุดงั กล่าว ผูข้ ายจะนํามาอ้างเป็ นเหตุ ขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
ในกรณีทผ่ี ขู้ ายส่งมอบ สิง่ ของถูกต้อง แต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวน แต่ไม่ถูกต้องทัง้ หมด ผูซ้ อ้ื จะ
ตรวจรับ เฉพาะส่วนทีถ่ กู ต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนัน้ ก็ได้* (ความในวรรคสามนี้ จะไม่
กําหนดไว้ ในกรณีทผ่ี ซู้ อ้ื ต้องการสิง่ ของ ทัง้ หมดในคราวเดียวกัน หรือการซือ้ สิง่ ของทีป่ ระกอบ เป็ นชุดหรือ
หน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

ข้อ 6. การชําระเงิ น
(ผูซ้ อ้ื ตกลงชําระเงิน ค่าสิง่ ของตามข้อ 1 ให้แก่ผขู้ าย เมือ่ ผูซ้ อ้ื ได้รบั มอบ สิง่ ของตามข้อ 5 ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว)* (ผูซ้ อ้ื ตกลงชําระเงินค่าสิง่ ของตามข้อ 1 ให้แก่ผขู้ าย ดังนี้
6.1 เงินล่วงหน้า จํานวน………..............บาท (……………………………..) จะจ่ายให้ภายใน
…………….วัน นับแต่ วันทําสัญญานี้ ทัง้ นี้โดยผูข้ าย จะต้องนําหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็ น…………..…..
(หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ……….........เต็มตามจํานวนเงิน
ล่วงหน้าที่ จะได้รบั มามอบให้แก่ผซู้ อ้ื เป็ นหลักประกันการชําระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้านัน้
6.2 เงินทีเ่ หลือ จํานวน………………บาท (……………………………………….) จะจ่ายให้ เมือ่ ผูซ้ อ้ื ได้รบั มอบ
สิง่ ของ ตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)*
การจ่ายเงินตามเงือ่ น ไขแห่งสัญญานี้ ผูซ้ อ้ื จะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูข้ าย
ชื่อธนาคาร…………….………..…..สาขา……………….…ชือ่ บัญชี……………………………………
เลขทีบ่ ญ
ั ชี……………………ทัง้ นี้ ผูข้ ายตกลง เป็ นผูร้ บั ภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกีย่ วกับ
หารโอน ทีธ่ นาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มกี ารหักเงิน ดังกล่าวจากจํานวนเงินโอนใน งวดนัน้ ๆ(ความใน
วรรคนี้ ใช้สาํ หรับ กรณีทส่ี ว่ นราชการ จะจ่ายเงินตรงให้แก่ผขู้ าย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของผูข้ าย ตามแนวทาง ทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด)
ข้อ 7. การรับประกัน ความชํารุดบกพร่อง
ผูข้ ายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่อง หรือขัดข้อง ของสิง่ ของตามสัญญานี้เป็ นเวลา………
ปี …………………..เดือน นับแต่ วันทีผ่ ซู้ อ้ื ได้รบั มอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หากสิง่ ของตามสัญญานี้
เกิดชํารุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก การใช้งานตามปกติ ผูข้ าย จะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไข
ให้อยูใ่ นสภาพ ทีใ่ ช้การได้ดดี งั เดิม ภายใน………..วัน นับแต่วนั ที่ ได้รบั แจ้ง จากผูซ้ อ้ื โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยใดๆ
ทัง้ สิน้
ข้อ 8. หลักประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ ผูข้ ายได้นําหลักประกันเป็ น………………..เป็ นจํานวนเงิน…………บาท
(……………………………) ซึง่ เท่ากับร้อยละ…………… (……….%) ของราคาทัง้ หมด ตามสัญญา มามอบ
ให้แก่ผซู้ อ้ื เพือ่ เป็ นหลักการปฏิบตั ิ ตามสัญญานี้ หลักประกัน ทีผ่ ขู้ ายนํามามอบไว้ ตามวรรคหนึ่ง ผูซ้ อ้ื จะคืน
ให้เมือ่ ผูข้ ายพ้น จากข้อผูกผัน ตามสัญญานี้แล้ว (ส่วนหลักประกันตามข้อ 6.1 ผูซ้ อ้ื จะคืนให้ พร้อมกับ การ
จ่ายเงินงวดสุดท้ายตามข้อ 6.2)*
ข้อ 9. การบอกเลิ กสัญญา
เมื่อครบกําหนดส่งมอบ สิง่ ของต่างสัญ ญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิง่ ของ ที่ตกลงขายให้แก่ ผู้ซ้ือ
หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจํานวน ผูซ้ ้อื มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ ในกรณีทผ่ี ซู้ ้อื ใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซ้ ้อื มีสทิ ธิรบิ หลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญา
(ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 เป็ นจํานวนเงินทัง้ หมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผซู้ ้อื จะเห็นสมควร และถ้าผูซ้ ้อื จัดซื้อ
สิง่ ของ จากบุคคลอื่นเต็มจํานวน หรือเฉพาะจํานวนทีข่ าดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกําหนด……….เดือน นับแต่
วันเลิกสัญญา ผูข้ าย จะต้องชดใช้ราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ จากราคาทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญานี้ดว้ ย

ข้อ 10. ค่าปรับ
ในกรณีท่ี ผูซ้ อ้ื มิได้ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาข้อ 9 ผูข้ ายจะต้องชําระค่าปรับให้ ผูซ้ อ้ื เป็ น
รายวัน ในอัตราร้อยละ…………….(…………….%) ของราคาสิง่ ของ ทีย่ งั ไม่ได้รบั มอบ นับแต่วนั ถัดจาก วัน
ครบกําหนดตามสัญญา จนถึงวันทีผ่ ขู้ าย ได้นําสิง่ ของมาส่งมอบให้แก่ผซู้ อ้ื จนถูกต้องครบถ้วน
การคิดค่าปรับ ในกรณีสงิ่ ของ ทีต่ กลงซือ้ ขายประกอบกันเป็ นชุด แต่ผขู้ ายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาด
ส่วนประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทําให้ไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบูรณ์ ให้ถอื ว่ายังไม่ได้
ส่งมอบสิง่ ของนัน้ เลย และให้คดิ ค่าปรับ จากราคาสิง่ ของเต็มทัง้ ชุด ในระหว่างทีผ่ ซู้ อ้ื ยังมิได้ ใช้สทิ ธิบอกเลิก
สัญญานัน้ หากผูซ้ อ้ื เห็นว่าผูข้ าย ไม่อาจปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อไปได้ ผูซ้ อ้ื จะใช้สทิ ธิบอกเลิก และริบหลักประกัน
หรือเรียกร้องจากธนาคารผูอ้ อกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่
เพิม่ ขึน้ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาข้อ 9 วรรคสองก็ได้ และถ้าผูซ้ อ้ื ได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชาํ ระค่าปรับไปยัง
ผูข้ าย เมือ่ ครบกําหนดส่งมอบแล้ว ผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิทจ่ี ะปรับผูข้ าย จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อกี ด้วย
ข้อ 11. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผูข้ าย ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
ซือ้ แล้ว ผูข้ ายต้องชดใช้คา่ เสียหาย ให้แก่ผซู้ อ้ื โดยสิน้ เชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ ได้รบั แจ้งจากผู้
ซือ้
ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีทม่ี เี หตุสดุ วิสยั หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือบกพร่องของฝ่ ายผูซ้ อ้ื หรือ
พฤติการณ์อนั ใดอันหนึ่ง ซึง่ ผูข้ ายไม่ตอ้ งรับผิดชอบ ตามกฎหมายเป็ นเหตุให้ผขู้ ายไม่สามารถส่งมอบสิง่ ของ
ตามเงือ่ นไข และกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผูข้ ายมีสทิ ธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือ ของด หรือลด
ค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็ นหนังสือให้ผซู้ อ้ื ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีเ่ หตุนนั ้ สิน้ สุดลง ถ้าผูข้ ายไม่ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป ตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่าผูข้ ายได้สละสิทธิ
เรียกร้อง ในการทีจ่ ะขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่เงือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน เว้น
แต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือบกพร่องของฝ่ ายผูซ้ อ้ื ซึง่ มีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผูซ้ อ้ื ทราบดีอยูแ่ ล้วตัง้ แต่ตน้
การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยูใ่ นดุลพินิจของผูซ้ อ้ื ทีจ่ ะพิจารณา
สัญญานี้ทาํ ขึน้ สองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญาได้ อ่าน และเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชือ่ พร้อมทัง้ ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน และคูส่ ญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
ฉบับ
(ลงชือ่ )………………………..ผูซ้ อ้ื
(………………….……………….)
(ลงชือ่ )………………………..ผูข้ าย
(…………….……………………..)
(ลงชือ่ )………………………..พยาน
(…………………….……………..)
(ลงชือ่ )………………………..พยาน
(…………………………..………..)
_________________________________________________________________________
หมายเหตุ * เป็ นข้อความหรือเงือ่ นไขเพิม่ เติมซึง่ ส่วนราชการผูท้ าํ สัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

