สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงิน
สัญญานีท้ าขึน้ เมื่อวันที่ ………………………………….ณ บริ ษัท เงินทุนหลักทรั พย์
……………………………………..จากัด (มหาชน) ระหว่ าง……………………………………………….. อยู่
บ้ านเลขที่ /สานักงานตั้งอยู่เลขที่ ………………...หมู่…………………..ถนน……………………………..
ตาบล………………………..อาเภอ…………………………………..จังหวัด……………………………….
โทรศัพท์ …………………………………..ซึ งต่ อไปนีเ้ รี ยกว่ า “ผู้ขาย” ฝ่ ายหนึ่ง และบริ ษัทเงินทุนหลักทรั พย์
……………………………………….จากัด (มหาชน) ซึ่ งต่ อไปนีเ้ รี ยกว่ า “ผู้ซื้อ” อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยที่ผ้ ขู ายประสงค์ จะขาย ขายลด ขายช่ วงลด ตั๋วเงิน ซึ่ งผู้ขายเป็ นผู้ทรงอยู่โดยชอบด้ วย
กฎหมายให้ แก่ ผ้ ซู ื ้อ และโดยที่ผ้ ซู ื ้อตกลงจะรั บซื ้อ รั บซื ้อลด รั บช่ วงซื ้อลดตั๋วเงินดังกล่ าวภายในวงเงินทั้งสิ ้น
ไม่ เกิน………………………….บาท (…………………………………………..) ฉะนั้นทั้งสองฝ่ ายจะตกลงทา
สัญญากันดังต่ อไปนี ้
ข้ อ 1. ผู้ขายตกลงขาย ขายลด ขายช่ วงลด ตั๋วเงินฉบับเดียว หรื อหลายฉบับให้ แก่ ผ้ ซู ื ้อโดยจะ
เป็ นคราวเดียว หรื อหลายคราวก็ได้ โดยผู้ซื้อตกลงรั บซื ้อ รั บซื ้อลด รั บช่ วงซื ้อลดตั๋วเงินดังรายการต่ อไปนี ้
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จากผู้ขาย ภายในวงเงินไม่ เกิน…………………………บาท (………………………………………….) และ
ภายในระยะเวลาไม่ เกิน…………………..วัน นับแต่ วนั ทาสัญญาฉบับนี ้ และผู้ขายได้ รับเงินไปครบถ้ วนในวันนี ้
แล้ ว
ข้ อ 2. เมื่อตั๋วเงินซึ่ งผู้ซื้อได้ รับซื อ้ ไว้ ตามข้ อ 1. ถึงกาหนดใช้ เงินแล้ ว และหากผู้ซื้อไม่ อาจรั บเงินตามตั๋วเงินนั้นได้
ไม่ ว่าจะเป็ นด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ซื้อจะคิดดอกเบีย้ ในจานวนเงินที่ปรากฏตามตั๋วเงิ นนั้นจากผู้ขายในอัตราร้ อย
ละ………………………ต่ อปี จนกว่ าจะได้ รับชาระเงินตามตั๋วเงินนั้นเสร็จสิ ้น

ข้ อ 3. ผู้ซื้อมีสิทธิ จะปฏิ เสธไม่ ยอมรั บซื ้อ ซื ้อลด หรื อรั บช่ วงรั บซื ้อลด ตั๋วเงินฉบับหนึ่งฉบับใด
หรื อทั้งหมดได้ แม้ จะเป็ นจานวนที่อยู่ภายในวงเงินดังกล่ าวไว้ ในข้ อ 1. ก็ตามเมื่อผู้ซื้อเห็นว่ าไม่ สมควร
ทั้งนีโ้ ดยมิพักต้ องชี ้แจงให้ ผ้ ขู ายทราบแต่ ประการใด
ข้ อ 4. เพื่อเป็ นหลักประกันในการขายลดตั๋วเงินตามสั ญญาฉบับนี ้
4.1 ผู้ขายจะต้ องจัดการให้ บุคคลดังกล่ าวต่ อไปนีเ้ ข้ าร่ วมกันและแทนกัน ทาสัญญา
คา้ ประกันการซื ้อขายลดตั๋วเงินตามสัญญาฉบับนีใ้ นฐานะลูกหนีร้ ่ วมกับผู้ขายด้ วย คื อ
1)…………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………
4.2 ผู้ขายได้ มอบ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………… ให้ ยึดถือไว้
เป็ นหลักประกันจนกว่ าผู้ซื้อจะได้ รับเงินตามตั๋วเงินที่ได้ รับซื ้อไว้ จากผู้ขายเสร็ จสิ ้นแล้ ว
ข้ อ 5. บรรดาหนังสื อติดต่ อ ทวงถาม บอกกล่ าวหรื อหนังสื ออื่นใดที่ จะส่ งให้ แก่ ผ้ ขู ายนั้นไม่ ว่า
ส่ งทางไปรษณี ย์ลงทะเบี ยน หรื อไม่ ลงทะเบียน หรื อให้ คนนาไปส่ งเองก็ได้ ถ้ าหากได้ ส่งไปยังตาบลสถานที่
ที่ระบุไว้ ในข้ างต้ นของสัญญานีแ้ ล้ ว ให้ ถือว่ าได้ ส่งให้ แก่ ผ้ ขู ายแล้ วโดยชอบ ทั้งนีโ้ ดยไม่ ต้องคานึงถึงว่ าจะมี
ผู้รับหรื อไม่ และแม้ หากว่ าส่ งให้ ไม่ ได้ เพราะตาบลและสถานที่ที่กล่ าวนีเ้ ปลี่ยนแปลงไปหรื อถูกรื ้ อถอนไป
โดยผู้ขายไม่ ได้ แจ้ งการเปลี่ยนแปลงหรื อรื ้ อถอนนั้นเป็ นหนังสื อต่ อผู้ซื้อก็ดี หรื อส่ งให้ ไม่ ได้ เพราะหากไม่
พบตาบลสถานที่ที่ระบุไว้ ข้างต้ นนั้นก็ดี ให้ ถือว่ าผู้ขายได้ รับและทราบหนังสื อติดต่ อ ทวงถาม บอกกล่ าว
หรื อหนังสื อใดของผู้ซื้อแล้ วโดยชอบ
ทั้งสองฝ่ ายต่ างทราบข้ อความในสัญญานีเ้ ป็ นอย่ างดีแล้ ว เห็นว่ าตรงกับความประสงค์ จึงได้ ลงนาม
ไว้ ในสัญญานีต้ ่ อพยานตาม วัน เดือน ปี ที่กล่ าวข้ างต้ น
ลงนาม………………………………… ผู้ขาย
ลงนาม………………………………………คู่สมรสของผู้ขาย
นาม………………………………………ผู้ซื้อ
นาม………………………………………พยาน
ลงนาม………………………………………พยาน

ลง
ลง

สัญญาต่ อท้ าย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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14
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15
16
17

ขอรั บรองว่ า เช็คจานวน…………..ฉบับ รวมเป็ นเงิน……………………………………บาท
(…………………………………………….) ข้ างต้ น ได้ นามาขายลดกับบริ ษัท……………………….จากัด ถูกต้ อง
เป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่ อ)………………………………………………ผู้ให้ สัญญา

บริ ษทั …………………………….จากัด
วันที่ ………………เดือน……………………พ.ศ……………
ข้ าพเจ้ า………………………………………อายุ……………….ปี อยู่บ้านเลขที่ ……………...
ถนน…………………………….ตาบล……………………………..อาเภอ………………………………….
จังหวัด……………………………….โทรศัพท์ ……………………………...ขอให้ ทาสัญญาให้ ไว้ ต่อบริ ษัท
…………………………………….จากัด ดังต่ อไปนี ้
ตามที่ข้าพเจ้ าได้ นาเช็คตามรายการด้ านหลังสัญญานี ้ ซึ่ งข้ าพเจ้ าขอถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญา
ฉบับนี ้ รวมเป็ นเงิน………………………บาท มาเพื่อขายลดให้ แก่ บริ ษัทและได้ รับเงินค่ าขายลดไปครบถ้ วน
ในวันนีแ้ ล้ ว ถ้ าบริ ษัทฯ ไม่ สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้ หรื อมีกรณี อื่นใดอันกระทาให้ บริ ษัทฯ ไม่ ได้ รับ
การชาระเงินตามเช็ค ข้ าพเจ้ ายอมเข้ ารั บผิดชอบชดใช้ เงิน……………..บาท(………………………) พร้ อมด้ วย
ดอกเบีย้ อัตราร้ อยละ…………………….ต่ อปี และยอมให้ บริ ษัทฯ ฟ้ องร้ องบังคับให้ ข้าพเจ้ าชาระหนีพ้ ร้ อมทั้ง
ค่ าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์ แห่ งหนีร้ ายหนี ้ รวมทั้งค่ าใช้ จ่ายในการเดือน
เรี ยกร้ อง ทวงถาม ดาเนินคดี และการบังคับชาระหนีโ้ ดยครบถ้ วนทุกประการ

ข้ าพเจ้ าได้ เข้ าใจข้ อความในหนังสื อนีต้ ลอดแล้ ว จึงลงชื่ อไว้ เป็ นสาคัญต่ อหน้ าพยาน
(ลงชื่ อ)…………………………………………..ผู้ให้ สัญญา
(………………………………………….)
(ลงชื่ อ)…………………………………………..พยาน
(………………………………………….)
(ลงชื่ อ)…………………………………………..พยาน
(………………………………………….)

