สัญญาซื้อขาย
สัญญาเลขที่……………….…..
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ …………………………………………...............ตาบล/แขวง………………….…....…......
อาเภอ/เขต……………….….....จังหวัด……………………....เมื่อวันที่………………..เดือน……...……..พ.ศ…..….….……..
ระหว่าง………………….….....โดย.………………………...................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง
กับ……………......................................ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………...………..……………………...
มีสานักงานใหญ่อยู่เลขที่………….………....ถนน……….…..…...……..………...ตาบล/แขวง………………….………………
อาเภอ/เขต………….……......จังหวัด………………………โดย………………….....…………...................ผู้ มีอานาจลงนาม
ผู กพั น นิ ติบุ คคลปรากฏตามหนั งสื อรั บรองของสานั กงานทะเบียนหุ้ นส่ ว นบริษั ท …………....……................
ลงวันที่……………………….…...(และหนังสือมอบอานาจลงวันที่……..……..….……….……………) แนบท้ายสัญญานี้
(ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่ากับ…………………………………..อยู่บ้านเลขที่…………..…......
ถนน………………….……..ตาบล/แขวง……………….…….…อาเภอ/เขต…….………………จังหวัด……………………....……)
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย……………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
จานวน…………………………….…….เป็นราคาทั้งสิ้น…………………….………...บาท(…………………..…………………….)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน………….…บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ
และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ายสัญญา
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมี
คุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ด้วย
ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)
จานวน…….……........หน้า
2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)
จานวน………..………..หน้า
2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)
จานวน………..………..หน้า
2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา).............
จานวน…………..……..หน้า
2.5 ………………………….ฯลฯ…………………………
ความใด ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้ง กับข้อความ ในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา ขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ซื้อ

- ๒ข้อ 3. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญา ให้แก่ผู้ซื้อ ณ………………………………………………….……
ภายในวันที่…………….เดือน……………..…….…….พ.ศ.………………..ให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1
แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อ หรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย
การส่งมอบสิ่งของ ตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบ เพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขาย
จะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่งมอบ แต่ละครั้ง โดยทาเป็นหนังสือนาไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ…………..………ในเวลาราชการ
ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า………….…วันทาการ
ข้อ 4. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่ จะต้องส่งมอบให้ แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขาย จะต้องสั่งหรือนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และสิ่งของนั้น ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ขายต้องจัดการให้ สิ่งของดังกล่าว
บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะ ได้รับอนุญาต
จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ก่อนบรรทุกของนั้น ลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้น ให้บรรทุก โดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศ จะเป็นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบสิ่งของ ตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้น เป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่ง
มอบ ใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทย หรือเรือ
ที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่า ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของ โดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่า ได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการ
ไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณีที่ผู้ขาย ไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่ง
มอบสิ่งของ ดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชาระเงินค่า สิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชาระ
เงินค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ 5. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับ สิ่งของที่ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขาย นามาเป็น หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

- ๓ ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่าสิ่งของ ที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่
จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนาสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ และนาสิ่งของ มา
ส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทาการแก้ไข ให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะ
เหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนามาอ้างเป็นเหตุ ขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบ สิ่งของถูกต้อง แต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบจานวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้
ซื้อจะตรวจรับ เฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่
กาหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบ เป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาด
ส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)
ข้อ 6. การชาระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชาระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ สิ่งของตามข้อ 5 ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว
การจ่ายเงินตามเงื่อน ไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ ขาย
ชื่อธนาคาร…………………….………..…..สาขา……………………..…….…ชื่อบัญชี………………………….……………………
เลขที่บัญชี……………………………………ทั้งนี้ ผู้ขายตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงิน ดังกล่าวจากจานวนเงินโอนใน งวดนั้นๆ(ความ
ในวรรคนี้ ใช้สาหรับ กรณีที่ส่วนราชการ จะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอน
เงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังกาหนด)
ข้อ 7. การรับประกัน ความชารุดบกพร่อง
ผู้ขายยอมรับประกันความชารุดบกพร่อง หรือขัดข้อง ของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา……….…….ปี
…………เดือน นับแต่ วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้ เกิดชารุด
บกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก การใช้งานตามปกติ ผู้ขาย จะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไข ให้อยู่ในสภาพ ที่
ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน…………..วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง จากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ ผู้ขายได้นาหลักประกันเป็น…………………....เป็นจานวนเงิน……………..………บาท
(…………..…………………………………………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…………… (……….%) ของราคาทั้งหมด ตามสัญญา มา
มอบให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักการปฏิบัติ ตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ขายนามามอบไว้ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้ เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกผัน ตามสัญญานี้แล้ว

- ๔ ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกาหนดส่งมอบ สิ่งของต่างสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของ ที่ตกลงขายให้แก่ ผู้ซอ้ื หรือ
ส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจานวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือ
ค้าประกันตามสัญญา ข้อ 8 เป็นจานวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อ จะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อ
จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจานวน หรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกาหนด......…เดือน นับตัง้ แต่วัน
เลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้น จากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย
ข้อ 10. ค่าปรับ
ในกรณีที่ ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับให้ ผู้ซื้อเป็นรายวัน ใน
อัตราร้อยละ…….….(…….%) ของราคาสิ่งของ ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดตามสัญญา จนถึง
วันที่ผู้ขาย ได้นาสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
การคิดค่าปรับ ในกรณีสิ่งของ ที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือ
ขาดส่วนประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทาให้ไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้
ส่งมอบ
สิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับ จากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขาย ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไป
ได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิก และริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันตามสัญญา
ข้อ 8 กับเรียกร้องให้ชาระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกาหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขาย จนถึงวันบอก
เลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 11. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผู้ขาย ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือพฤติการณ์
อันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบ ตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และ
กาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือ ของด หรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้อง
แจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

- ๕ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไป ตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
ขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิด หรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะ
พิจารณา สั ญญานี้ ทาขึ้น สองฉบั บ มีข้ อความถู กต้ อ งตรงกัน คู่สั ญญาได้ อ่าน และเข้าใจข้ อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)…………………………………………..……………..ผู้ซื้อ
(………………………………………..……………….)
(ลงชื่อ)……………………………………..…………………..ผู้ขาย
(……………………………………….……………..)
(ลงชื่อ)……………………………………….………………..พยาน
(…………………………………..…………..……..)
(ลงชื่อ)…………………………………..……..……………..พยาน
(……………………………………………..………..)

