
สญัญาซ้ือขาย 
แบบสญัญาซ้ือขายทัว่ไป 

 
สญัญาเลขที…่……………………………………..… 

 
สญัญาฉบบัน้ีทาํขึน้ ณ ……………………………..............ตาํบล/แขวง…………………...…... 

อาํเภอ/เขต………….….....จงัหวดั………………....เมือ่วนัที…่……..เดอืน……………..พ.ศ… ….……. 
ระหว่าง……………….….....โดย.…………….................ซึง่ต่อไปในสญัญาน้ีเรยีกกวา่ “ผูซ้ือ้” ฝ่ายหน่ึง 
กบั…………………....................ซึง่จดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคล ณ ………………………………………... 
มสีาํนกังานใหญ่อยูเ่ลขที…่……………..ถนน……………………...ตาํบล/แขวง………………………… 
อาํเภอ/เขต………......จงัหวดั……………โดย…………......................ผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิตบิคุคล 
ปรากฏตามหนังสอืรบัรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบรษิัท…………………………….....................ลง
วนัที่……………………………..(และหนังสอืมอบอํานาจลงวนัที่……………..……………………)* แนบท้าย
สัญ ญ า น้ี  (ในกรณี ที่ ผู้ ข าย เป็ น บุ คคลธรรมด า  ให้ ใช้ ข้อความว่ ากับ……………………………..อยู่
บา้นเลขที…่…......ถนน…………………..ตําบล/แขวง……………….…อาํเภอ/เขต…………………. 
จงัหวดั……………………)* ซึ่งต่อไปในสญัญาน้ีเรยีกว่า “ผูข้าย” อกีฝ่ายหน่ึงคู่สญัญาไดต้กลงกนัมขีอ้ความ
ดงัต่อไปน้ี 

 
ข้อ 1. ข้อตกลงซ้ือขาย 
ผูซ้ือ้ตกลงซือ้และผูข้ายตกลงขาย…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
จาํนวน…………………….เป็นราคาทัง้สิน้……………………...บาท (………………………………….) 
ซึง่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่จาํนวน………………………….…บาท ตลอดจนภาษอีากรอื่นๆและคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวง
ดว้ยแลว้ ผูข้ายรบัรองวา่สิง่ทีข่ายใหต้ามสญัญาน้ีเป็นของแท ้ของใหม ่ไมเ่คยใชง้านมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเกบ็ 
และมคีณุภาพ และคณุสมบตัไิมต่ํ่ากว่าทีก่ําหนดไว ้ในเอกสารแนบทา้ยสญัญา 
ในกรณีทีเ่ป็นการซือ้สิง่ของซึง่จะตอ้งมกีารตรวจทดลอง ผูข้ายรบัรองวา่ เมือ่ตรวจทดสอบแลว้ตอ้งมคีณุภาพ
และคณุสมบตัไิมต่ํ่ากว่าทีก่ําหนดไวด้ว้ย 

 
ข้อ 2. เอกสารอนัเป็นส่วนหน่ึงของสญัญา 
เอกสารแนบทา้ยสญัญา ดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืเป็นสว่นหน่ึงของ สญัญาน้ี 
2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลกัษณะเฉพาะ)  จาํนวน…….……........หน้า 
2.2 ผนวก 2………….(แคต็ตาลอ็ก)*    จาํนวน………………..หน้า 
2.3 ผนวก 3………….(แบบรปู)*     จาํนวน………………..หน้า 
2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา)    จาํนวน………………..หน้า 
2.5 ………………………….ฯลฯ………………………… 

ความใด ในเอกสารแนบทา้ยสญัญา ทีข่ดัแยง้ กบัขอ้ความ ในสญัญาน้ี ใหใ้ชข้อ้ความในสญัญาน้ีบงัคบั และใน
กรณีทีเ่อกสารแนบทา้ยสญัญา ขดัแยง้กนัเอง ผูข้ายจะตอ้งปฏบิตัติามคาํวนิิจของผูซ้ือ้ 

 
 
 



ข้อ 3 การส่งมอบ 
ผูข้ายจะสง่มอบสิง่ของทีซ่ือ้ขายตามสญัญา ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ ณ……………………………………….. 

…………………………..…. ภายในวนัที…่…………….เดอืน………………….พ.ศ. ………………….. 
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1 แห่งสญัญาน้ี พร้อมทัง้หีบห่อ หรือเครื่องรดัพนัผูกโดย
เรยีบรอ้ย การสง่มอบสิง่ของ ตามสญัญาน้ี ไมว่่าจะเป็นการสง่มอบ เพยีงครัง้เดยีว หรอืสง่มอบหลายครัง้ ผูข้าย
จะต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบ แต่ละครัง้ โดยทําเป็นหนังสือนําไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ…………………ในเวลา
ราชการ ก่อนวนัสง่มอบไมน้่อยกวา่…………วนัทาํการ 

 
ข้อ 4. การใช้เรือไทย 
ถ้าสิง่ของที่ จะต้องส่งมอบให้ แก่ผู้ซื้อตามสญัญาน้ี เป็นสิง่ของที่ผู้ขาย จะต้องสัง่หรอืนําเขา้มาจาก 

ต่างประเทศ และสิง่ของนัน้ ต้องนําเขา้มา โดยทางเรอื ในเส้นทางเดนิเรอื ที่มเีรอืไทยเดินอยู่ และสามารถ 
ให้บรกิารรบัขนได้ ตามที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ขายต้องจดัการให้ สิง่ของ
ดงักล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรอืทีม่สีทิธเิช่นเดยีวกบัเรอืไทยจากต่างประเทศ มายงัประเทศไทย เวน้แต่จะ 
ไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการพาณิชยนาว ีก่อนปรรทุกของนัน้ ลงเรอือื่นทีม่ใิช่เรอืไทย 
หรอืเป็นของที่รฐัมนตรวี่ากระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้น ใหบ้รรทุก โดยเรอือื่นได ้ทัง้น้ี ไม่ว่าการสัง่หรอื
สัง่ซื้อสิง่ของ ดงักล่าวจากต่างประเทศ จะเป็นแบบ เอฟโอบ,ีซเีอฟอาร,์ซไีอเอฟ   หรอืแบบอื่นใดในการสง่มอบ
สิง่ของ ตามสญัญาใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ถา้สิง่ของนัน้ เป็นสิง่ของตามวรรคหน่ึง ผูข้ายจะตอ้งส่งมอบ ใบตราส่ง(Bill of 
Lading) หร ือสําเนาใบตราส่งสําหรบัของนั น้ซึ ่งแสดงว่าได ้บรรทุกมา โดยเร ือไทย หรือเรือที่มีสิทธ ิ
เช่นเดียวกบัเรอืไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกบัการส่งมอบสิง่ของด้วย ในกรณีที่ส ิง่ของดงักล่าว ไม่ได้บรรทุกจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย โดยเรอืไทย หรอืเรอืทีม่สีทิธเิช่นเดยีว กบัเรอืไทย ผูข้ายตอ้งสง่มอบหลกัฐานซึง่
แสดงวา่ ไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ สง่เสรมิการพาณิชยน์าว ีใหบ้รรทุกของ โดยเรอือื่นได ้หรอื
หลกัฐาน ซึง่แสดงว่า ไดช้ําระค่าธรรมเนียมพเิศษ เน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรอืไทยตามกฎหมายว่าดว้ย
การส่งเสรมิการพาณิชยน์าวแีลว้ อย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผูซ้ื้อดว้ยในกรณีทีผู่ข้าย ไม่ส่งมอบหลกัฐานอย่างหน่ึง
อยา่งใด ดงักล่าวในสองวรรคขา้งตน้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ แต่จะขอส่งมอบสิง่ของ ดงักล่าวใหผู้ซ้ื้อก่อน โดยยงัไมร่บัชําระ
เงนิค่า สิง่ของ ผูซ้ื้อมสีทิธริบัสิง่ของดงักล่าวไวก่้อนและชําระเงนิค่าสิง่ของ เมื่อผูข้ายไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งครบถว้น
ดงักล่าวแลว้ได ้

ข้อ 5. การตรวจรบั 
เมือ่ผูซ้ือ้ไดต้รวจรบั สิง่ของทีส่ง่มอบ และเหน็วา่ถกูตอ้งครบถว้น ตามสญัญาแลว้ ผูซ้ือ้จะออก หลกัฐาน

การรบัมอบไวใ้ห ้เพือ่ผูข้าย นํามาเป็น หลกัฐานประกอบการขอรบัเงนิคา่สิง่ของนัน้ 
ถา้ผลของการตรวจรบั ปรากฏวา่สิง่ของ ทีผู่ข้ายสง่มอบ ไมต่รงตามสญัญาขอ้ 1 ผูซ้ือ้ทรงไว ้ซึง่สทิธทิีจ่ะไมร่บั
สิง่ของนัน้ ในกรณีเช่นวา่น้ี ผูข้ายตอ้งรบีนําสิง่ของนัน้กลบัคนืโดยเรว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้และนําสิง่ของ มาสง่
มอบใหใ้หม ่หรอืตอ้งทาํการแกไ้ข ใหถ้กูตอ้งตามสญัญาดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูข้ายเอง และระยะเวลาทีเ่สยีไป
เพราะ เหตุดงักลา่ว ผูข้ายจะนํามาอา้งเป็นเหตุ ขอขยายเวลาทาํการตามสญัญาหรอืของดหรอืลดคา่ปรบัไมไ่ด ้
ในกรณีทีผู่ข้ายสง่มอบ สิง่ของถกูตอ้ง แต่ไมค่รบจาํนวน หรอืสง่มอบครบจาํนวน แต่ไมถู่กตอ้งทัง้หมด ผูซ้ือ้จะ
ตรวจรบั เฉพาะสว่นทีถ่กูตอ้ง โดยออกหลกัฐานการตรวจรบัเฉพาะสว่นนัน้กไ็ด*้ (ความในวรรคสามน้ี จะไม่
กาํหนดไว ้ในกรณีทีผู่ซ้ือ้ตอ้งการสิง่ของ ทัง้หมดในคราวเดยีวกนั หรอืการซือ้สิง่ของทีป่ระกอบ เป็นชุดหรอื
หน่วย ถา้ขาดสว่นประกอบอยา่งหน่ึงอยา่งใดไปแลว้ จะไมส่ามารถใชง้านไดโ้ดยสมบรูณ์) 

 
 
 



ข้อ 6. การชาํระเงิน 
(ผูซ้ือ้ตกลงชาํระเงนิ คา่สิง่ของตามขอ้ 1 ใหแ้ก่ผูข้าย เมือ่ผูซ้ือ้ไดร้บัมอบ สิง่ของตามขอ้ 5 ไวโ้ดย

ครบถว้นแลว้)*  (ผูซ้ือ้ตกลงชาํระเงนิคา่สิง่ของตามขอ้ 1 ใหแ้ก่ผูข้าย ดงัน้ี 
6.1 เงนิล่วงหน้า จาํนวน………..............บาท (……………………………..) จะจา่ยใหภ้ายใน 
…………….วนั นบัแต่ วนัทาํสญัญาน้ี ทัง้น้ีโดยผูข้าย จะตอ้งนําหลกัประกนัเงนิลว่งหน้าเป็น…………..….. 
(หนงัสอืคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศหรอืพนัธบตัรรฐับาลไทย) ……….........เตม็ตามจาํนวนเงนิ
ลว่งหน้าที ่จะไดร้บัมามอบใหแ้ก่ผูซ้ือ้ เป็นหลกัประกนัการชาํระคนืเงนิลว่งหน้าก่อนการรบัชาํระเงนิลว่งหน้านัน้ 
6.2 เงนิทีเ่หลอื จาํนวน………………บาท (……………………………………….) จะจ่ายให ้เมือ่ผูซ้ือ้ไดร้บัมอบ
สิง่ของ ตามขอ้ 5 ไวโ้ดยครบถว้นแลว้)* 
การจา่ยเงนิตามเงือ่น ไขแหง่สญัญาน้ี ผูซ้ือ้จะโอนเงนิ เขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของผูข้าย 
ชื่อธนาคาร…………….………..…..สาขา……………….…ชือ่บญัช…ี………………………………… 
เลขทีบ่ญัช…ี…………………ทัง้น้ี ผูข้ายตกลง เป็นผูร้บัภาระเงนิคา่ธรรมเนียม หรอืคา่บรกิารอื่นใดเกีย่วกบั
หารโอน ทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ และยนิยอม ใหม้กีารหกัเงนิ ดงักลา่วจากจาํนวนเงนิโอนใน งวดนัน้ๆ(ความใน
วรรคน้ี ใชส้าํหรบั กรณีทีส่ว่นราชการ จะจา่ยเงนิตรงใหแ้ก่ผูข้าย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงนิ เขา้
บญัชเีงนิฝากธนาคารของผูข้าย ตามแนวทาง ทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด) 

 
ข้อ 7. การรบัประกนั ความชาํรดุบกพร่อง 
ผูข้ายยอมรบัประกนัความชาํรุดบกพรอ่ง หรอืขดัขอ้ง ของสิง่ของตามสญัญาน้ีเป็นเวลา………

ปี…………………..เดอืน นบัแต่ วนัทีผู่ซ้ือ้ไดร้บัมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดงักล่าว หากสิง่ของตามสญัญาน้ี 
เกดิชาํรุดบกพรอ่ง หรอืขดัขอ้งอนัเน่ืองมาจาก การใชง้านตามปกต ิผูข้าย จะตอ้งจดัการซ่อมแซม หรอืแกไ้ข 
ใหอ้ยูใ่นสภาพ ทีใ่ชก้ารไดด้ดีงัเดมิ ภายใน………..วนั นบัแต่วนัที ่ไดร้บัแจง้ จากผูซ้ือ้ โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 
ข้อ 8. หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 
ในขณะทาํสญัญาน้ี ผูข้ายไดนํ้าหลกัประกนัเป็น………………..เป็นจาํนวนเงนิ…………บาท 

(……………………………) ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ…………… (……….%) ของราคาทัง้หมด ตามสญัญา มามอบ
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ เพือ่เป็นหลกัการปฏบิตั ิตามสญัญาน้ี หลกัประกนั ทีผู่ข้ายนํามามอบไว ้ตามวรรคหน่ึง ผูซ้ือ้จะคนื 
ใหเ้มือ่ผูข้ายพน้ จากขอ้ผกูผนั    ตามสญัญาน้ีแลว้ (สว่นหลกัประกนัตามขอ้ 6.1 ผูซ้ือ้จะคนืให ้พรอ้มกบั การ
จา่ยเงนิงวดสดุทา้ยตามขอ้ 6.2)* 

 
ข้อ 9. การบอกเลิกสญัญา 
เมื่อครบกําหนดส่งมอบ สิง่ของต่างสญัญาน้ีแล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิง่ของ ที่ตกลงขายให้แก่ ผู้ซื้อ 

หรอืส่งมอบไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบจํานวน ผูซ้ื้อมสีทิธบิอกเลกิสญัญาทัง้หมดหรอืบางส่วนได ้ในกรณีทีผู่ซ้ื้อใช้
สทิธบิอกเลกิสญัญา ผูซ้ื้อมสีทิธริบิหลกัประกนั หรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผู้ออกหนังสอืคํ้าประกนัตามสญัญา 
(ขอ้ 6 และ)* ขอ้ 8 เป็นจํานวนเงนิทัง้หมด หรอืแต่บางส่วนกไ็ด ้แลว้แต่ผูซ้ื้อ จะเหน็สมควร และถา้ผูซ้ื้อจดัซื้อ
สิง่ของ จากบุคคลอื่นเตม็จํานวน หรอืเฉพาะจาํนวนทีข่าดส่ง แลว้แต่กรณี ภายในกําหนด……….เดอืน นับแต่ 
วนัเลกิสญัญา ผูข้าย จะตอ้งชดใชร้าคาทีเ่พิม่ขึน้ จากราคาทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาน้ีดว้ย 
 

 
 



ข้อ 10. ค่าปรบั 
ในกรณีที ่ผูซ้ือ้มไิดใ้ชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา ตามสญัญาขอ้ 9 ผูข้ายจะตอ้งชาํระคา่ปรบัให ้ผูซ้ือ้เป็น

รายวนั ในอตัรารอ้ยละ…………….(…………….%) ของราคาสิง่ของ ทีย่งัไมไ่ดร้บัมอบ นบัแต่วนัถดัจาก วนั
ครบกาํหนดตามสญัญา จนถงึวนัทีผู่ข้าย ไดนํ้าสิง่ของมาสง่มอบใหแ้ก่ผูซ้ือ้จนถูกตอ้งครบถว้น 
การคดิคา่ปรบั ในกรณีสิง่ของ ทีต่กลงซือ้ขายประกอบกนัเป็นชุด แต่ผูข้ายสง่มอบเพยีงบางสว่น หรอืขาด
สว่นประกอบ สว่นหน่ึงสว่นใดไป ทาํใหไ้มส่ามารถใชก้ารได ้โดยสมบรูณ์ ใหถ้อืวา่ยงัไมไ่ด ้
สง่มอบสิง่ของนัน้เลย และใหค้ดิคา่ปรบั จากราคาสิง่ของเตม็ทัง้ชุด ในระหว่างทีผู่ซ้ือ้ยงัมไิด ้ใชส้ทิธบิอกเลกิ
สญัญานัน้ หากผูซ้ือ้เหน็วา่ผูข้าย ไมอ่าจปฏบิตัติามสญัญาต่อไปได ้ผูซ้ือ้จะใชส้ทิธบิอกเลกิ และรบิหลกัประกนั 
หรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผูอ้อกหนงัสอืคํ้าประกนัตามสญัญา (ขอ้ 6 และ)* ขอ้ 8 กบัเรยีกรอ้งใหช้ดใชร้าคาที่
เพิม่ขึน้ ตามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาขอ้ 9 วรรคสองกไ็ด ้และถา้ผูซ้ือ้ ไดแ้จง้ขอ้เรยีกรอ้งใหช้าํระคา่ปรบัไปยงั
ผูข้าย เมือ่ครบกาํหนดสง่มอบแลว้ ผูซ้ือ้มสีทิธทิีจ่ะปรบัผูข้าย จนถงึวนับอกเลกิสญัญาไดอ้กีดว้ย 

 
ข้อ 11. การรบัผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
ถา้ผูข้าย ไมป่ฏบิตัติามสญัญา ขอ้หน่ึงขอ้ใดดว้ยเหตุใดๆ กต็าม จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผู้

ซือ้แลว้ ผูข้ายตอ้งชดใชค้า่เสยีหาย ใหแ้ก่ผูซ้ือ้โดยสิน้เชงิ ภายในกาํหนด 30 วนั นบัตัง้แต่วนัที ่ไดร้บัแจง้จากผู้
ซือ้ 

 
ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยั หรอืเหตุใดๆ อนัเน่ืองมาจากความผดิ หรอืบกพรอ่งของฝ่ายผูซ้ือ้ หรอื

พฤตกิารณ์อนัใดอนัหน่ึง ซึง่ผูข้ายไมต่อ้งรบัผดิชอบ ตามกฎหมายเป็นเหตุใหผู้ข้ายไมส่ามารถสง่มอบสิง่ของ
ตามเงือ่นไข และกาํหนดเวลาแห่งสญัญาน้ีได ้ผูข้ายมสีทิธขิอขยายเวลาทาํการตามสญัญา หรอื ของด หรอืลด
คา่ปรบัได ้โดยจะตอ้งแจง้เหตุหรอืพฤตกิารณ์ ดงักลา่วพรอ้มหลกัฐาน เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้ทราบภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัทีเ่หตุนัน้สิน้สดุลง ถา้ผูข้ายไมป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไป ตามความในวรรคหนึ่ง ใหถ้อืวา่ผูข้ายไดส้ละสทิธิ
เรยีกรอ้ง ในการทีจ่ะขอขยายเวลาทาํการตามสญัญา หรอืของดหรอืลดคา่ปรบั โดยไมเ่งือ่นไขใดๆ ทัง้สนิ เวน้
แต่กรณีเหตุเกดิจากความผดิ หรอืบกพรอ่งของฝ่ายผูซ้ือ้ ซึง่มหีลกัฐานชดัแจง้ หรอืผูซ้ือ้ทราบดอียูแ่ลว้ตัง้แต่ตน้
การขยายเวลาทาํการตามสญัญา หรอืของด หรอืลดคา่ปรบัตามวรรคหน่ึง อยูใ่นดุลพนิิจของผูซ้ือ้ทีจ่ะพจิารณา  
สญัญาน้ีทาํขึน้สองฉบบั มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั คูส่ญัญาได ้อ่าน และเขา้ใจขอ้ความ โดยละเอยีดตลอดแลว้ 
จงึไดล้งลายมอืชือ่ พรอ้มทัง้ประทบัตรา (ถา้ม)ี ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน และคูส่ญัญาต่างยดึถอืไวฝ่้ายละ
ฉบบั 

(ลงชือ่)………………………..ผูซ้ือ้ 
(………………….……………….) 
(ลงชือ่)………………………..ผูข้าย 
(…………….……………………..) 
(ลงชือ่)………………………..พยาน 
(…………………….……………..) 
(ลงชือ่)………………………..พยาน 
(…………………………..………..) 
 

_________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * เป็นขอ้ความหรอืเงือ่นไขเพิม่เตมิซึง่สว่นราชการผูท้าํสญัญาอาจเลอืกใชห้รอืตดัออกไดต้ามขอ้เทจ็จรงิ 


