
ตัวอย่างสัญญา 
สัญญาซือ้ขาย 
 

แบบสัญญาซือ้ขายทั่วไป 
 

สญัญาเลขท่ี………………………………………..… 
 

 สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ ณ ……………………………..............ต าบล/แขวง…………………...…... 
อ าเภอ/เขต………….….....จงัหวดั………………....เม่ือวนัท่ี………..เดือน……………..พ.ศ… ….……. 
ระหวา่ง……………….….....โดย.…………….................ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกกว่า “ผู้ ซือ้” ฝ่ายหนึง่ 
กบั…………………....................ซึง่จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคล ณ ………………………………………... 
มีส านกังานใหญ่อยูเ่ลขท่ี………………..ถนน……………………...ต าบล/แขวง………………………… 
อ าเภอ/เขต………......จงัหวดั……………โดย…………......................ผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล 
ปรากฏตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท…………………………….....................
ลงวนัท่ี……………………………..(และหนงัสือมอบอ านาจลงวนัท่ี……………..……………………)* 
แนบท้ายสญัญานี ้ (ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบคุคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความวา่กบั……………………………..อยู่
บ้านเลขท่ี……......ถนน…………………..ต าบล/แขวง……………….…อ าเภอ/เขต…………………. 
จงัหวดั……………………)* ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึง่ 
 คูส่ญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้
  

ข้อ 1. ข้อตกลงซือ้ขาย 
 ผู้ ซือ้ตกลงซือ้และผู้ขายตกลงขาย…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
จ านวน…………………….เป็นราคาทัง้สิน้……………………...บาท (………………………………….) 
ซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มจ านวน………………………….…บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและคา่ใช้จา่ยทัง้
ปวงด้วยแล้ว 
 ผู้ขายรับรองวา่สิ่งท่ีขายให้ตามสญัญานีเ้ป็นของแท้ ของใหม ่ ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่า
เก็บ และมีคณุภาพ และคณุสมบตัไิมต่ ่ากวา่ท่ีก าหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ายสญัญา 
 ในกรณีท่ีเป็นการซือ้สิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองวา่ เม่ือตรวจทดสอบแล้วต้อง
มีคณุภาพและคณุสมบตัไิมต่ ่ากว่าท่ีก าหนดไว้ด้วย 
  



 
ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 

 เอกสารแนบท้ายสญัญา ดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของ สญัญานี  ้
 2.1 ผนวก 1………….(รายการคณุลกัษณะเฉพาะ)  จ านวน…….……........หน้า 
 2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)*    จ านวน………………..หน้า 
 2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)*     จ านวน………………..หน้า 
 2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา)    จ านวน………………..หน้า 
 2.5 ………………………….ฯลฯ………………………… 
 ความใด ในเอกสารแนบท้ายสญัญา ท่ีขดัแย้ง กบัข้อความ ในสญัญานี ้ให้ใช้ข้อความในสญัญานี ้
บงัคบั และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสญัญา ขดัแย้งกนัเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจของผู้ ซือ้ 
  

ข้อ 3 การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะสง่มอบสิ่งของท่ีซือ้ขายตามสญัญา ให้แก่ผู้ ซือ้ ณ……………………………………….. 
…………………………..…. ภายในวนัท่ี……………….เดือน………………….พ.ศ. ………………….. 
ให้ถกูต้อง และครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1 แหง่สญัญานี ้ พร้อมทัง้หีบห่อ หรือเคร่ืองรัดพนัผกูโดย
เรียบร้อย 
 การสง่มอบสิ่งของ ตามสญัญานี ้ ไมว่า่จะเป็นการสง่มอบ เพียงครัง้เดียว หรือสง่มอบหลายครัง้ 
ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาสง่มอบ แตล่ะครัง้ โดยท าเป็นหนงัสือน าไปย่ืนตอ่ผู้ ซือ้ ณ…………………ใน
เวลาราชการ ก่อนวนัสง่มอบไมน้่อยกวา่…………วนัท าการ 
  

ข้อ 4. การใช้เรือไทย 
 ถ้าสิ่งของท่ี จะต้องสง่มอบให้ แก่ผู้ ซือ้ตามสญัญานี ้ เป็นสิ่งของท่ีผู้ขาย จะต้องสัง่หรือน าเข้ามา
จาก ตา่งประเทศ และสิ่งของนัน้ ต้องน าเข้ามา โดยทางเรือ ในเส้นทางเดนิเรือ ท่ีมีเรือไทยเดนิอยู ่ และ
สามารถ ให้บริการรับขนได้ ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ขายต้องจดัการให้ 
สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศ มายงัประเทศไทย 
เว้นแตจ่ะ ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ก่อนปรรทกุของนัน้ ลงเรือ
อ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทย หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้น ให้บรรทกุ โดยเรืออ่ืนได้ ทัง้นี ้
ไมว่า่การสัง่หรือสัง่ซือ้สิ่งของ ดงักลา่วจากตา่งประเทศ จะเป็นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ   หรือแบบ
อ่ืนใด 



 ในการสง่มอบสิ่งของ ตามสญัญาให้แก่ผู้ ซือ้ ถ้าสิ่งของนัน้ เป็นสิ่งของตามวรรคหนึง่ ผู้ขายจะต้อง
ส่งมอบ ใบตราส่ง(Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนัน้ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดย
เรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ เชน่เดียวกบัเรือไทยให้แก่ผู้ ซือ้พร้อมกบัการสง่มอบสิ่งของด้วย 
 ในกรณีท่ีสิ่งของดงักลา่ว ไม่ได้บรรทกุจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือท่ีมี
สิทธิเชน่เดียว กบัเรือไทย ผู้ขายต้องสง่มอบหลกัฐานซึง่แสดงวา่ ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
สง่เสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทกุของ โดยเรืออ่ืนได้ หรือหลกัฐาน ซึง่แสดงว่า ได้ช าระคา่ธรรมเนียมพิเศษ 
เน่ืองจากการไมบ่รรทกุของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวีแล้ว อยา่งใดอย่าง
หนึง่แก่ผู้ ซือ้ด้วย 
 ในกรณีท่ีผู้ขาย ไมส่ง่มอบหลกัฐานอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงักลา่วในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ ซือ้ แตจ่ะ
ขอสง่มอบสิ่งของ ดงักลา่วให้ผู้ ซือ้ก่อน โดยยงัไม่รับช าระเงินคา่ สิ่งของ ผู้ ซือ้มีสิทธิรับสิ่งของดงักลา่วไว้ก่อน
และช าระเงินคา่สิ่งของ เม่ือผู้ขายได้ปฏิบตัิถกูต้องครบถ้วนดงักลา่วแล้วได้ 
  

ข้อ 5. การตรวจรับ 
 เม่ือผู้ ซือ้ได้ตรวจรับ สิ่งของท่ีสง่มอบ และเห็นวา่ถกูต้องครบถ้วน ตามสญัญาแล้ว ผู้ ซือ้จะออก 
หลกัฐานการรับมอบไว้ให้ เพ่ือผู้ขาย น ามาเป็น หลกัฐานประกอบการขอรับเงินคา่สิ่งของนัน้ 
 ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏวา่สิ่งของ ท่ีผู้ขายสง่มอบ ไมต่รงตามสญัญาข้อ 1 ผู้ ซือ้ทรงไว้ ซึง่
สิทธิท่ีจะไมรั่บสิ่งของนัน้ ในกรณีเชน่วา่นี ้ผู้ขายต้องรีบน าสิ่งของนัน้กลบัคืนโดยเร็วท่ีสุดเทา่ท่ีจะท าได้ และ
น าสิ่งของ มาสง่มอบให้ใหม่ หรือต้องท าการแก้ไข ให้ถกูต้องตามสญัญาด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้ขายเอง และ
ระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะ เหตดุงักล่าว ผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหต ุ ขอขยายเวลาท าการตามสญัญาหรือขอ
งดหรือลดคา่ปรับไมไ่ด้ 
 ในกรณีท่ีผู้ขายสง่มอบ สิ่งของถูกต้อง แตไ่มค่รบจ านวน หรือสง่มอบครบจ านวน แตไ่มถ่กูต้อง
ทัง้หมด ผู้ ซือ้จะตรวจรับ เฉพาะสว่นท่ีถกูต้อง โดยออกหลกัฐานการตรวจรับเฉพาะสว่นนัน้ก็ได้* (ความใน
วรรคสามนี ้ จะไมก่ าหนดไว้ ในกรณีท่ีผู้ ซือ้ต้องการสิ่งของ ทัง้หมดในคราวเดียวกนั หรือการซือ้สิ่งของท่ี
ประกอบ เป็นชดุหรือหนว่ย ถ้าขาดสว่นประกอบอยา่งหนึง่อยา่งใดไปแล้ว จะไมส่ามารถใช้งานได้โดย
สมบรูณ์) 
  

ข้อ 6. การช าระเงนิ 
 (ผู้ ซือ้ตกลงช าระเงิน คา่สิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ ซือ้ได้รับมอบ สิ่งของตามข้อ 5 ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว)* 
 (ผู้ ซือ้ตกลงช าระเงินคา่สิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย ดงันี ้
 6.1 เงินลว่งหน้า จ านวน………..............บาท (……………………………..) จะจา่ยให้ภายใน 



…………….วนั นบัแต ่ วนัท าสญัญานี ้ ทัง้นีโ้ดยผู้ขาย จะต้องน าหลกัประกนัเงินลว่งหน้า
เป็น…………..….. (หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย) ……….........
เตม็ตามจ านวนเงินลว่งหน้าท่ี จะได้รับมามอบให้แก่ผู้ ซือ้ เป็นหลกัประกนัการช าระคืนเงินลว่งหน้าก่อนการ
รับช าระเงินลว่งหน้านัน้ 
 6.2 เงินท่ีเหลือ จ านวน………………บาท (……………………………………….) จะจา่ยให้ เม่ือ
ผู้ ซือ้ได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 การจ่ายเงินตามเง่ือน ไขแหง่สญัญานี ้ผู้ ซือ้จะโอนเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย              ช่ือ
ธนาคาร…………….………..…..สาขา……………….…ช่ือบญัชี…………………………………… 
เลขท่ีบญัชี……………………ทัง้นี ้ ผู้ขายตกลง เป็นผู้ รับภาระเงินคา่ธรรมเนียม หรือคา่บริการอ่ืนใด
เก่ียวกบัหารโอน ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหกัเงิน ดงักลา่วจากจ านวนเงินโอนใน งวดนัน้ๆ
(ความในวรรคนี ้ ใช้ส าหรับ กรณีท่ีสว่นราชการ จะจา่ยเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดย
การโอนเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทาง ท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด) 
  

ข้อ 7. การรับประกัน ความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายยอมรับประกนัความช ารุดบกพร่อง หรือขดัข้อง ของสิ่งของตามสญัญานีเ้ป็นเวลา………
ปี…………………..เดือน นบัแต ่ วนัท่ีผู้ ซือ้ได้รับมอบ โดยภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว หากสิ่งของตาม
สญัญานี ้เกิดช ารุดบกพร่อง หรือขดัข้องอนัเน่ืองมาจาก การใช้งานตามปกต ิผู้ขาย จะต้องจดัการซ่อมแซม 
หรือแก้ไข ให้อยูใ่นสภาพ ท่ีใช้การได้ดีดงัเดมิ ภายใน………..วนั นบัแตว่นัท่ี ได้รับแจ้ง จากผู้ ซือ้ โดยไมค่ิด
คา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
  

ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา 
 ในขณะท าสญัญานี ้ ผู้ขายได้น าหลกัประกนัเป็น………………..เป็นจ านวนเงิน…………บาท 
(……………………………) ซึง่เทา่กบัร้อยละ…………… (……….%) ของราคาทัง้หมด ตามสญัญา มา
มอบให้แก่ผู้ ซือ้ เพ่ือเป็นหลกัการปฏิบตั ิตามสญัญานี ้
 หลกัประกนั ท่ีผู้ขายน ามามอบไว้ ตามวรรคหนึง่ ผู้ ซือ้จะคืน ให้เม่ือผู้ขายพ้น จากข้อผกูผนั    ตาม
สญัญานีแ้ล้ว (สว่นหลกัประกนัตามข้อ 6.1 ผู้ ซือ้จะคืนให้ พร้อมกบั การจ่ายเงินงวดสดุท้ายตามข้อ 6.2)* 
 

ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา 
 เม่ือครบก าหนดสง่มอบ สิ่งของตา่งสญัญานีแ้ล้ว ถ้าผู้ขายไมส่ง่มอบสิ่งของ ท่ีตกลงขายให้แก่    ผู้
ซือ้ หรือสง่มอบไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบจ านวน ผู้ ซือ้มีสิทธิบอกเลิกสญัญาทัง้หมดหรือบางสว่นได้ 



 ในกรณีท่ีผู้ ซือ้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ผู้ ซือ้มีสิทธิริบหลกัประกนั หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนงัสือค า้ประกนัตามสญัญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 เป็นจ านวนเงินทัง้หมด หรือแตบ่างสว่นก็ได้ แล้วแตผู่้ ซือ้ 
จะเห็นสมควร และถ้าผู้ ซือ้จดัซือ้สิ่งของ จากบคุคลอ่ืนเต็มจ านวน หรือเฉพาะจ านวนท่ีขาดสง่ แล้วแตก่รณี 
ภายในก าหนด……….เดือน นบัแต ่วนัเลิกสญัญา ผู้ขาย จะต้องชดใช้ราคาท่ีเพิ่มขึน้ จากราคาท่ีก าหนดไว้
ในสญัญานีด้้วย 
  

ข้อ 10. ค่าปรับ 
 ในกรณีท่ี ผู้ ซือ้มิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ตามสญัญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องช าระคา่ปรับให้ ผู้ ซือ้เป็น
รายวนั ในอตัราร้อยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของ ท่ียงัไมไ่ด้รับมอบ นบัแตว่นัถดัจาก 
วนัครบก าหนดตามสญัญา จนถึงวนัท่ีผู้ขาย ได้น าสิ่งของมาสง่มอบให้แก่ผู้ ซือ้จนถกูต้องครบถ้วน 
 การคิดคา่ปรับ ในกรณีสิ่งของ ท่ีตกลงซือ้ขายประกอบกนัเป็นชดุ แตผู่้ขายสง่มอบเพียงบางสว่น 
หรือขาดสว่นประกอบ สว่นหนึง่สว่นใดไป ท าให้ไมส่ามารถใช้การได้ โดยสมบรูณ์ ให้ถือวา่ยงัไมไ่ด้        สง่
มอบสิ่งของนัน้เลย และให้คิดคา่ปรับ จากราคาสิ่งของเต็มทัง้ชดุ 
 ในระหวา่งท่ีผู้ ซือ้ยงัมิได้ ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญานัน้ หากผู้ ซือ้เห็นวา่ผู้ขาย ไมอ่าจปฏิบตัิตาม
สญัญาตอ่ไปได้ ผู้ ซือ้จะใช้สิทธิบอกเลิก และริบหลกัประกนั หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนงัสือค า้
ประกนัตามสญัญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 กบัเรียกร้องให้ชดใช้ราคาท่ีเพิ่มขึน้ ตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญาข้อ 9 
วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ ซือ้ ได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระคา่ปรับไปยงัผู้ขาย เม่ือครบก าหนดสง่มอบแล้ว      ผู้
ซือ้มีสิทธิท่ีจะปรับผู้ขาย จนถึงวนับอกเลิกสญัญาได้อีกด้วย 
  

ข้อ 11. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้ขาย ไมป่ฏิบตัติามสญัญา ข้อหนึง่ข้อใดด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ ซือ้แล้ว ผู้ขายต้องชดใช้คา่เสียหาย ให้แก่ผู้ ซือ้โดยสิน้เชิง ภายในก าหนด 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ี ได้รับ
แจ้งจากผู้ ซือ้ 
  

ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั หรือเหตใุดๆ อนัเน่ืองมาจากความผิด หรือบกพร่องของฝ่ายผู้ ซือ้ หรือ
พฤตกิารณ์อนัใดอนัหนึง่ ซึง่ผู้ขายไมต้่องรับผิดชอบ ตามกฎหมายเป็นเหตใุห้ผู้ขายไมส่ามารถสง่มอบ
สิ่งของตามเง่ือนไข และก าหนดเวลาแหง่สญัญานีไ้ด้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท าการตามสญัญา หรือ ขอ
งด หรือลดคา่ปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตหุรือพฤตกิารณ์ ดงักลา่วพร้อมหลกัฐาน เป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้ทราบ
ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีเหตนุัน้สิน้สดุลง 



 ถ้าผู้ขายไมป่ฏิบตัใิห้เป็นไป ตามความในวรรคหนึง่ ให้ถือวา่ผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการท่ีจะ
ขอขยายเวลาท าการตามสญัญา หรือของดหรือลดคา่ปรับ โดยไม่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน เว้นแตก่รณีเหตเุกิด
จากความผิด หรือบกพร่องของฝ่ายผู้ ซือ้ ซึง่มีหลกัฐานชดัแจ้ง หรือผู้ ซือ้ทราบดีอยูแ่ล้วตัง้แตต้่น 
 การขยายเวลาท าการตามสญัญา หรือของด หรือลดคา่ปรับตามวรรคหนึง่ อยูใ่นดลุพินิจของผู้ ซือ้
ท่ีจะพิจารณา 
 สญัญานีท้ าขึน้สองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาได้ อ่าน และเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือ พร้อมทัง้ประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน และ
คูส่ญัญาตา่งยึดถือไว้ฝ่ายละฉบบั 
 

(ลงช่ือ)………………………..ผู้ ซือ้ 
(………………….……………….) 

 
(ลงช่ือ)………………………..ผู้ขาย 
(…………….……………………..) 

 
(ลงช่ือ)………………………..พยาน 
(…………………….……………..) 

 
(ลงช่ือ)………………………..พยาน 
(…………………………..………..) 

 
 
 
 
 


