
 

ตัวอยางสัญญา 
สัญญาซ้ือขาย 
 

แบบสัญญาซ้ือขายทั่วไป 
 

สัญญาเลขที…่……………………………………..… 

 

 สัญญาฉบับนีท้ําข้ึน ณ ……………………………..............ตําบล/แขวง…………………...…... 

อําเภอ/เขต………….….....จังหวัด………………....เมื่อวันที…่……..เดือน……………..พ.ศ… ….……. 

ระหวาง……………….….....โดย.…………….................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกกวา “ผูซื้อ” ฝายหนึง่ 

กับ…………………....................ซึง่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ………………………………………... 

มีสํานกังานใหญอยูเลขที…่……………..ถนน……………………...ตําบล/แขวง………………………… 

อําเภอ/เขต………......จงัหวัด……………โดย…………......................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท…………………………….....................

ลงวนัที…่…………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวนัที…่…………..……………………)* 

แนบทายสัญญานี ้ (ในกรณีที่ผูขายเปนบุคคลธรรมดา ใหใชขอความวากับ……………………………..

อยูบานเลขที…่…......ถนน…………………..ตําบล/แขวง……………….…อําเภอ/เขต…………………. 

จังหวัด……………………)* ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึง่ 

 คูสัญญาไดตกลงกนัมีขอความดังตอไปนี ้

  
ขอ 1. ขอตกลงซ้ือขาย 

 ผูซื้อตกลงซ้ือและผูขายตกลงขาย…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

จํานวน…………………….เปนราคาทัง้ส้ิน……………………...บาท (………………………………….) 

ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิม่จํานวน………………………….…บาท ตลอดจนภาษอีากรอ่ืนๆและคาใชจาย

ทั้งปวงดวยแลว 

 ผูขายรับรองวาส่ิงที่ขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกา

เก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไมตํ่ากวาที่กําหนดไว ในเอกสารแนบทายสัญญา 

 ในกรณีที่เปนการซ้ือส่ิงของซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอง ผูขายรับรองวา เมื่อตรวจทดสอบแลว

ตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมตํ่ากวาที่กาํหนดไวดวย 

  

 



 

ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหน่ึงของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญา ดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึง่ของ สัญญานี ้

 2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)  จํานวน…….……........หนา 

 2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)*    จํานวน………………..หนา 

 2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)*     จํานวน………………..หนา 

 2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา)    จํานวน………………..หนา 

 2.5 ………………………….ฯลฯ………………………… 

 ความใด ในเอกสารแนบทายสัญญา ที่ขัดแยง กับขอความ ในสัญญานี ้ใหใชขอความในสัญญา

นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญา ขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจของผูซื้อ 

  
ขอ 3 การสงมอบ 

 ผูขายจะสงมอบส่ิงของทีซ่ื้อขายตามสัญญา ใหแกผูซื้อ ณ……………………………………….. 

…………………………..…. ภายในวันที…่…………….เดือน………………….พ.ศ. ………………….. 

ใหถูกตอง และครบถวน ตามที่กาํหนดไวในขอ 1 แหงสัญญานี ้พรอมทั้งหีบหอ หรือเคร่ืองรัดพันผูกโดย

เรียบรอย 

 การสงมอบส่ิงของ ตามสัญญานี ้ ไมวาจะเปนการสงมอบ เพียงคร้ังเดียว หรือสงมอบหลายคร้ัง 

ผูขายจะตองแจงกาํหนดเวลาสงมอบ แตละคร้ัง โดยทาํเปนหนังสือนาํไปยื่นตอผูซือ้ ณ…………………

ในเวลาราชการ กอนวันสงมอบไมนอยกวา…………วันทําการ 

  
ขอ 4. การใชเรือไทย 

 ถาส่ิงของที ่ จะตองสงมอบให แกผูซื้อตามสัญญานี ้ เปนส่ิงของที่ผูขาย จะตองส่ังหรือนาํเขามา

จาก ตางประเทศ และส่ิงของนัน้ ตองนาํเขามา โดยทางเรือ ในเสนทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู และ

สามารถ ใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูขายตองจัดการให 

ส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ มายงัประเทศไทย 

เวนแตจะ ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาว ี กอนปรรทุกของนัน้ ลงเรือ

อ่ืนที่มิใชเรือไทย หรือเปนของที่รัฐมนตรีวากระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน ใหบรรทุก โดยเรืออ่ืนได 

ทั้งนี ้ ไมวาการส่ังหรือส่ังซือ้ส่ิงของ ดังกลาวจากตางประเทศ จะเปนแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร,ซีไอเอฟ   

หรือแบบอ่ืนใด 

 ในการสงมอบสิ่งของ ตามสัญญาใหแกผูซือ้ ถาส่ิงของนัน้ เปนส่ิงของตามวรรคหนึ่ง ผูขายจะตอง

สงมอบ ใบตราสง(Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้นซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมา โดย

เรือไทย หรือเรือที่มีสิทธ ิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อพรอมกับการสงมอบส่ิงของดวย 



 

 ในกรณีที่ส่ิงของดังกลาว ไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มี

สิทธิเชนเดียว กับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวา ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการ สงเสริมการพาณิชยนาว ี ใหบรรทุกของ โดยเรืออ่ืนได หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงวา ไดชําระ

คาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย

นาวีแลว อยางใดอยางหนึ่งแกผูซื้อดวย 

 ในกรณีที่ผูขาย ไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด ดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผูซื้อ แต

จะขอสงมอบสิ่งของ ดังกลาวใหผูซื้อกอน โดยยงัไมรับชําระเงนิคา ส่ิงของ ผูซื้อมีสิทธิรับส่ิงของดังกลาวไว

กอนและชําระเงินคาส่ิงของ เมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

  
ขอ 5. การตรวจรับ 

 เมื่อผูซื้อไดตรวจรับ ส่ิงของที่สงมอบ และเหน็วาถูกตองครบถวน ตามสัญญาแลว ผูซื้อจะออก 

หลักฐานการรับมอบไวให เพื่อผูขาย นํามาเปน หลักฐานประกอบการขอรับเงินคาส่ิงของนัน้ 

 ถาผลของการตรวจรับ ปรากฏวาส่ิงของ ที่ผูขายสงมอบ ไมตรงตามสัญญาขอ 1 ผูซื้อทรงไว ซึ่ง

สิทธทิี่จะไมรับส่ิงของนัน้ ในกรณีเชนวานี ้ ผูขายตองรีบนําส่ิงของนัน้กลับคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

และนําส่ิงของ มาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไข ใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง 

และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะ เหตุดังกลาว ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุ ขอขยายเวลาทาํการตามสัญญา

หรือของดหรือลดคาปรับไมได 

 ในกรณีที่ผูขายสงมอบ ส่ิงของถูกตอง แตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน แตไมถูกตอง

ทั้งหมด ผูซื้อจะตรวจรับ เฉพาะสวนที่ถกูตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนัน้ก็ได* (ความใน

วรรคสามนี ้ จะไมกําหนดไว ในกรณีที่ผูซือ้ตองการสิ่งของ ทั้งหมดในคราวเดียวกนั หรือการซื้อส่ิงของที่

ประกอบ เปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึง่อยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดย

สมบูรณ) 

  
ขอ 6. การชาํระเงิน 

 (ผูซื้อตกลงชําระเงิน คาส่ิงของตามขอ 1 ใหแกผูขาย เมือ่ผูซื้อไดรับมอบ ส่ิงของตามขอ 5 ไวโดย

ครบถวนแลว)* 

 (ผูซื้อตกลงชําระเงินคาส่ิงของตามขอ 1 ใหแกผูขาย ดังนี ้

 6.1 เงนิลวงหนา จํานวน………..............บาท (……………………………..) จะจายใหภายใน 

…………….วัน นับแต วันทาํสัญญานี ้ ทั้งนี้โดยผูขาย จะตองนาํหลักประกนัเงินลวงหนา

เปน…………..….. (หนงัสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพนัธบัตรรัฐบาลไทย) 



 

……….........เต็มตามจํานวนเงนิลวงหนาที ่ จะไดรับมามอบใหแกผูซื้อ เปนหลักประกันการชําระคืนเงนิ

ลวงหนากอนการรับชําระเงนิลวงหนานัน้ 

 6.2 เงนิที่เหลือ จํานวน………………บาท (……………………………………….) จะจายให 

เมื่อผูซื้อไดรับมอบส่ิงของ ตามขอ 5 ไวโดยครบถวนแลว)* 

 การจายเงนิตามเงื่อน ไขแหงสัญญานี ้ ผูซื้อจะโอนเงนิ เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย              

ชื่อธนาคาร…………….………..…..สาขา……………….…ชื่อบัญชี…………………………………… 

เลขที่บัญชี……………………ทั้งนี ้ ผูขายตกลง เปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนยีม หรือคาบริการอื่นใด

เกี่ยวกับหารโอน ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ใหมีการหักเงนิ ดังกลาวจากจํานวนเงนิโอนใน งวดนัน้ๆ

(ความในวรรคนี ้ใชสําหรับ กรณีที่สวนราชการ จะจายเงินตรงใหแกผูขาย (ระบบ Direct Payment) โดย

การโอนเงนิ เขาบัญชีเงนิฝากธนาคารของผูขาย ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังกาํหนด) 

  
ขอ 7. การรบัประกัน ความชํารุดบกพรอง 

 ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง หรือขัดของ ของส่ิงของตามสัญญานี้เปนเวลา………

ป…………………..เดือน นับแต วนัที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยภายในกาํหนดเวลาดังกลาว หากส่ิงของตาม

สัญญานี้ เกดิชํารุดบกพรอง หรือขัดของอันเนื่องมาจาก การใชงานตามปกติ ผูขาย จะตองจดัการ

ซอมแซม หรือแกไข ใหอยูในสภาพ ที่ใชการไดดีดังเดิม ภายใน………..วัน นบัแตวันที ่ไดรับแจง จากผูซื้อ 

โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 

  
ขอ 8. หลักประกันการปฏบัิติตามสัญญา 

 ในขณะทาํสัญญานี ้ ผูขายไดนําหลักประกันเปน………………..เปนจํานวนเงนิ…………บาท 

(……………………………) ซึ่งเทากับรอยละ…………… (……….%) ของราคาท้ังหมด ตามสัญญา 

มามอบใหแกผูซื้อ เพื่อเปนหลักการปฏิบัติ ตามสัญญานี ้

 หลักประกนั ที่ผูขายนํามามอบไว ตามวรรคหน่ึง ผูซื้อจะคืน ใหเมื่อผูขายพน จากขอผูกผัน    

ตามสัญญานีแ้ลว (สวนหลักประกันตามขอ 6.1 ผูซื้อจะคืนให พรอมกับ การจายเงินงวดสุดทายตามขอ 

6.2)* 

 
ขอ 9. การบอกเลิกสัญญา 

 เมื่อครบกําหนดสงมอบ ส่ิงของตางสัญญาน้ีแลว ถาผูขายไมสงมอบสิ่งของ ที่ตกลงขายใหแก    

ผูซื้อ หรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทัง้หมดหรือบางสวนได 

 ในกรณีที่ผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซื้อมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออก

หนงัสือคํ้าประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8 เปนจํานวนเงนิทัง้หมด หรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซื้อ 



 

จะเหน็สมควร และถาผูซื้อจัดซื้อส่ิงของ จากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวน หรือเฉพาะจํานวนที่ขาดสง แลวแต

กรณี ภายในกําหนด……….เดือน นับแต วันเลิกสัญญา ผูขาย จะตองชดใชราคาทีเ่พิ่มข้ึน จากราคาที่

กําหนดไวในสัญญานี้ดวย 

  
ขอ 10. คาปรับ 

 ในกรณีที ่ ผูซือ้มิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาขอ 9 ผูขายจะตองชําระคาปรับให ผูซื้อ

เปนรายวนั ในอัตรารอยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของ ที่ยงัไมไดรับมอบ นบัแตวันถัด

จาก วนัครบกําหนดตามสัญญา จนถึงวนัที่ผูขาย ไดนําส่ิงของมาสงมอบใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวน 

 การคิดคาปรับ ในกรณีส่ิงของ ที่ตกลงซ้ือขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพียงบางสวน 

หรือขาดสวนประกอบ สวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการได โดยสมบูรณ ใหถือวายังไมได        

สงมอบส่ิงของนั้นเลย และใหคิดคาปรับ จากราคาส่ิงของเต็มทัง้ชุด 

 ในระหวางที่ผูซื้อยังมิได ใชสิทธิบอกเลิกสัญญานัน้ หากผูซื้อเหน็วาผูขาย ไมอาจปฏิบัติตาม

สัญญาตอไปได ผูซื้อจะใชสิทธิบอกเลิก และริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือคํ้า

ประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8 กบัเรียกรองใหชดใชราคาที่เพิ่มข้ึน ตามทีก่ําหนดไวในสัญญาขอ 9 

วรรคสองก็ได และถาผูซื้อ ไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขาย เมื่อครบกําหนดสงมอบแลว      

ผูซื้อมีสิทธทิี่จะปรับผูขาย จนถงึวนับอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

  
ขอ 11. การรบัผิดชอบชดใชคาเสยีหาย 

 ถาผูขาย ไมปฏิบัติตามสัญญา ขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกดิความเสียหาย

แกผูซื้อแลว ผูขายตองชดใชคาเสียหาย ใหแกผูซื้อโดยส้ินเชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับต้ังแตวนัที ่ไดรับ

แจงจากผูซื้อ 

  
ขอ 12. การขอขยายเวลาสงมอบ 

 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือบกพรองของฝายผูซื้อ หรือ

พฤติการณอันใดอันหนึง่ ซึ่งผูขายไมตองรับผิดชอบ ตามกฎหมายเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบ

ส่ิงของตามเงือ่นไข และกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิขอขยายเวลาทาํการตามสัญญา หรือ 

ของด หรือลดคาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณ ดังกลาวพรอมหลักฐาน เปนหนงัสือใหผูซื้อ

ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่เหตุนัน้ส้ินสุดลง 

 ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไป ตามความในวรรคหน่ึง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง ในการที่

จะขอขยายเวลาทาํการตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับ โดยไมเงือ่นไขใดๆ ทั้งสิน เวนแตกรณีเหตุ

เกิดจากความผิด หรือบกพรองของฝายผูซือ้ ซึ่งมหีลักฐานชัดแจง หรือผูซื้อทราบดีอยูแลวต้ังแตตน 



 

 การขยายเวลาทาํการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับตามวรรคหนึง่ อยูในดุลพินิจของผูซื้อ

ที่จะพิจารณา 

 สัญญานีท้ําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาได อาน และเขาใจขอความ โดย

ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทบัตรา (ถาม)ี ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และ

คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 

(ลงช่ือ)………………………..ผูซื้อ 

(………………….……………….) 

 

(ลงช่ือ)………………………..ผูขาย 

(…………….……………………..) 

 

(ลงช่ือ)………………………..พยาน 

(…………………….……………..) 

 

(ลงช่ือ)………………………..พยาน 

(…………………………..………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งสวนราชการผูทาํสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตาม

ขอเท็จจริง 


