
แบบสญัญาซื้อขาย 

          สัญญาเลขที่................ 

 สัญญาฉบับนี้ทําขึน้ ณ…………………………………………………………………………………… 

ตําบล/แขวง……………………………. อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด………………………. 

เมื่อวันที่……….เดือน………………พ.ศ………..ระหวาง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานโดย

ผูอํานวยการสถานศกึษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร                ผูรับมอบอํานาจจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานตามคําสั่งท่ี  22/2546  สั่ง    ณ  วันที ่  6  กรกฎาคม  2546    ซ่ึงตอไปใน

สัญญานี้เรียกวา  “ผูซื้อ”  ฝายหนึ่ง   กับ…………………………………………………… ซ่ึงจดทะเบียนเปน 

นิติบุคคล  ณ……………………………………มีสํานักงานใหญอยูเลขที…่………………..

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

จังหวัด…………………………..โดย………………………………….ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏ 

ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวน

บริษัท ……………………………………………………………………………………………………….. 

ลงวันที่……………………………………………( และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่ ) แนบทายสัญญานี้  ซึ่ง

ตอไปในสัญญานี้  เรยีกวา  “ ผูขาย ”  อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาไดตกลงกันมขีอความดังตอไปนี ้

 

 ขอ 1.  ขอตกลงซื้อขาย 

  ผูซ้ือตกลงซ้ือและผูขายตกลงขาย……………………………………………………………….. 

จํานวน………………….เปนราคาทั้งสิ้น……………………….บาท  (……………………………………….. ) 

ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน………………………….บาท  ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ  และคาใชจายทั้งปวง 

ดวยแลว 

 ผูขายรับรองวาส่ิงของที่ขายใหตามสัญญานี้เปนของแทของใหมไมเคยใชงานมากอนไมเปนของเกาเก็บ

และมีคุณภาพและคณุสมบัติไมต่ํากวาทีก่ําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา 

 ในกรณีที่เปนการซื้อส่ิงของซ่ึงจะตองมีการตรวจทดลอง  ผูขายรับรองวาเมื่อตรวจทดลองแลวตองมี

คุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาทีก่ําหนดไวดวย 
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 ขอ 2.   เอกสารอนัเปนสวนหนึ่งของสญัญา 

  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนีใ้หถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

  2.1  ผนวก 1………………………………………………………….จํานวน………………หนา 

 2.2  ผนวก 2………………………………………………………….จํานวน………………หนา 

 2.3  ผนวก 3………………………………………………………….จํานวน………………หนา 

2.4  ผนวก 4………………………………………………………….จํานวน……………...หนา 

                        2.5…………………………………….ฯลฯ………………………………………………… 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาทีข่ัดแยงกับขอความในสัญญานี้  ใหใชขอความในสัญญา 

นี้บังคับ  และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง  ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินจิฉัยของผูซ้ือ 

 

 ขอ 3.  การสงมอบ 

  ผูขายจะสงมอบส่ิงของที่ซ้ือขายตามสัญญาใหแกผูซื้อ  ณ …………………………………….. 

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

ใหถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 1  แหงสัญญานี้  พรอมทั้งหีบหอหรือเครื่องรัดพันผกูโดยเรียบรอย 

  การสงมอบส่ิงของตามสัญญานี้  ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว  หรือสงมอบหลายครั้ง

ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซ้ือ 

ณ....................................................................ในเวลาราชการ   กอนวนัสงมอบไมนอยกวา.............วันทําการ 

 

 ขอ 4.  การใชเรือไทย 

  ถาสิ่งของที่จะตองสงมอบใหแกผูซื้อตามสัญญานี้  เปนส่ิงของที่ผูขายจะตองส่ังหรือนําเขามา

จากตางประเทศ  และสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถให 

บริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด     ผูขายตองจัดการใหสิ่งของดังกลาว 

บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย         เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี กอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  หรือ

เปนของท่ีรัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออื่นได  ทั้งนี้  ไมวาการสั่งหรือ

สั่งซื้อสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบ เอฟโอบี ซีเอฟอาร  ซีไอเอฟ  หรือแบบอ่ืนใด 

  ในการสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแกผูซื้อ  ถาส่ิงของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง    ผูขาย

จะตองสงมอบใบตราสง ( Bill of Lading )  หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น    ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดย

เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อพรอมกับการสงมอบส่ิงของดวย 
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  ในกรณีที่สิ่งของดังกลาวไมไดบรรทกุจากตางประเทศมายงัประเทศไทยโดยเรือไทย  หรือเรือ 

ที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย  ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ

สงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทกุของโดยเรืออ่ืนได    หรอืหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนยีมพิเศษ     

เนื่องจากการไมบรรทกุของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่ง 

แกผูซื้อดวย 

  ในกรณีที่ผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผูซื้อแต

จะขอสงมอบส่ิงของดังกลาวใหผูซื้อกอน  โดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของ  ผูซ้ือมีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไวกอน

และชําระเงินคาส่ิงของเมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

 

ขอ 5.  การตรวจรับ 

  เมื่อผูซ้ือไดตรวจรับส่ิงของที่สงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว     ผูซ้ือจะออก

หลักฐานการรับมอบไวให  เพื่อผูขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิ่งของนั้น 

  ถาผลของการตรวจรับปรากฏวาสิ่งของที่ผูขายสงมอบไมตรงตามสัญญาขอ 1     ผูซื้อทรงไวซึ่ง

สิทธิท่ีจะไมรับส่ิงของนั้น  ในกรณีเชนวานี้    ผูขายตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและนํา

สิ่งของมาสงมอบใหใหม   หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเองและระยะเวลา 

ที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาว ผูขายจะนํามาอางเปนเหตขุอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับ

ไมได 

  ในกรณีที่ผูขายสงมอบส่ิงของถูกตองแตไมครบจํานวน    หรือสงมอบครบจํานวนแตไมถูกตอง

ทั้งหมด  ผูซ้ือจะตรวจรับเฉพาะสวนที่ถกูตอง  โดยออกหลกัฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนัน้ก็ได 

 

ขอ 6.  การชําระเงิน 

  ผูซ้ือตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ 1 ใหแกผูขายดังนี ้

 6.1 เงินลวงหนา  จํานวน....................บาท  (............................................) จะจายใหภายใน.........วัน 

นับแตวันทําสัญญานี้  ทั้งนี้โดยผูขายจะตองนําหลักประกนัเงินลวงหนาเปน.......................(หนังสือค้ําประกันของ

ธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)        เต็มตามจํานวนเงินลวงหนาที่จะไดรับมามอบใหแกผูซื้อ 

เปนหลักประกนัการชําระคนืเงินลวงหนากอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 

6.2 เงินที่เหลือ  จํานวน……………. บาท  ( …………………………….. )  จะจายใหเมื่อผูซ้ือไดรับ 

มอบส่ิงของ  ตามขอ 5  ไวโดยครบถวนแลว)การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้  ผูซ้ือจะโอนเงินเขาบัญชีเงิน

ฝากของธนาคารภายในประเทศ ทั้งนี้  ผูขายตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม  หรือคาบรกิารอื่นใดเกีย่วกับ

การโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ  และยินยอมใหมีการหกัเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนใน งวดนั้น ๆ   
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 ขอ 7.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง   หรือขดัของของสิ่งของตามสัญญานี้เปนเวลา……….

ป…………..เดือน  นับแตวันที่ผูซ้ือไดรับมอบโดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว   หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิด

ชํารุดบกพรองหรือขดัของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ   ผูขายจะตองจดัการซอมแซมหรือแกไขใหอยูใน

สภาพท่ีใชการไดดดีังเดิม  ภายใน………………..วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูซื้อโดยไมคดิคาใชจายใด ๆ  

ทั้งส้ิน 

 

 ขอ 8.  หลักประกนัการปฏบิัติตามสญัญา 

  ในขณะทําสัญญานี้  ผูขายไดนําหลักประกันเปน…………………………………………….. 

เปนจํานวนเงิน……………………..บาท  ( ……………………………………………………………………) 

ซึ่งเทากับรอยละ 5 ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบใหแกผูซื้อ  เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี ้

  หลักประกันที่ผูขายนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง  ผูซื้อจะคนืใหเมื่อผูขายพนจากขอผูกพันตาม

สัญญานี้แลว 

 

 ขอ 9.  การบอกเลกิสญัญา 

  เมื่อครบกําหนดสงมอบส่ิงของตามสัญญานี้แลว  ถาผูขายไมสงมอบส่ิงของที่ตกลงขายใหแก 

ผูซ้ือหรือสงมอบไมถูกตอง  หรือไมครบจํานวน  ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนได 

  ในกรณีที่ผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา  ผูซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคาร 

ผูออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญา  ขอ 8 เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได  แลวแตผูซ้ือจะ 

เห็นสมควรและถาผูซ้ือจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนทีข่าดสง  แลวแตกรณ ี

ภายในกําหนด……….  เดือน นับแตวันบอกเลกิสัญญา  ผูขายจะตองชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาทีก่ําหนดไวใน

สัญญานี้ดวย 

 

 ขอ 10. คาปรับ 

  ในกรณีที่ผูซื้อมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาขอ 9  ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซื้อเปน

รายวันในอัตรารอยละ 0.2  ( 0.2% )   ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ        นับแตวนัถัดจากวันครบกําหนดตาม

สัญญาจนถึงวันที่ผูขายไดนําส่ิงของมาสงมอบใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวน 

  การคดิคาปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซ้ือขายประกอบกนัเปนชุด  แตผูขายสงมอบเพียงบางสวน

หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป  ทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ  ใหถือวายังไมไดสงมอบ

สิ่งของนั้นเลย  และใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
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  ในระหวางที่ผูซ้ือยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานัน้       หากผูซื้อเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตาม

สัญญาตอไปได  ผูซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา    และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือค้ํา

ประกันตามสัญญา    ขอ 8  กับเรียกรองใหชดใชราคาที่เพิม่ขึ้นตามทีก่ําหนดไวในสัญญา  ขอ 9   วรรคสองก็ได 

และถาผูซ้ือไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขายเมื่อครบกําหนดสงมอบแลว    ผูซ้ือมีสิทธิจะปรับผูขาย

จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 

 ขอ 11. การรับผิดชดใชคาเสยีหาย 

  ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด ๆ กต็ามจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูซื้อแลว  

ผูขายตองชดใชคาเสียหายใหแกผูซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด 30  วัน นับแตวนัที่ไดรับแจงจากผูซ้ือ 

 

 ขอ 12. การขอขยายเวลาสงมอบ 

  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซื้อ

หรือจากพฤติการณอันใดอันหนึ่ง  ซ่ึงผูขายไมตองรับผิดชอบตามกฎหมายเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบ

สิ่งของตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได     ผูขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือ

ลดคาปรับไดโดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซ้ือทราบ    ภายใน  15  

วัน นับแตวันที่เหตุนัน้สิ้นสุดลง 

  ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองในการที่

จะขอขยายเวลาทําการตามสัญญา  หรือของดหรือลดคาปรบั  โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งส้ิน    เวนแตกรณีเหตุเกิด

จากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง  หรือผูซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

  การขยายเวลาทําการตามสัญญา  หรือของดหรือลดคาปรับตามวรรคหนึ่งอยูในดุลพินิจของ 

ผูซ้ือท่ีจะพิจารณา 

สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ     มขีอความถูกตองตรงกัน      คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ 

โดยละเอียดตลอดแลว  จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทบัตรา  ( ถามี )  ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  และคูสัญญา

ตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

( ลงชื่อ )……………………………………ผูซ้ือ 

    (…………………………………..) 

( ลงชื่อ )……………………………………ผูขาย 

    (…………………………………  ) 

( ลงชื่อ )………………………………………พยาน 

    ( …………………………………….) 

( ลงชื่อ )………………………………………พยาน 

   (……………………………………..) 
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