สัญญาซื้อขาย
สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ ที่ ……………………………..ตาบล……………….……….………….
อาเภอ………………………………จังหวัด………………………เมื่อวันที่ …………………………………
ระหว่ าง………………………………………….
โดย……………………………………………………….……………………………………….……ซึ่ งต่ อไปใน
สัญญานีร้ ี ยกว่ า “ผู้ซื้อ” ฝ่ ายหนึ่ง กับ
………………………………………………โดย……………………………………………………อยู่
เลขที่ ………………ตรอก……………………ตาบล…………………อาเภอ…………………...
จังหวัด…………………………ซึ่ งต่ อไปในสัญญานีเ้ รี ยกว่ า “ผู้ขาย” อีกฝ่ ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงกันดังต่ อไปนี ้
ข้ อ 1. ผู้ซื้อตกลงซื ้อและผู้ขายตกลงขาย…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
ตาม……………………………จานวน…………………..รายการ………………………..เป็ นราคา
รวมทั้งสิ ้น…………………………………บาท (………………………………………………….)
ข้ อ 2. ผู้ขายรั บรองว่ าสิ่ งของที่ขายให้ ตามสัญญานี ้ มีคุณภาพไม่ ตา่ กว่ าที่กาหนดไว้
ตาม…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
ในกรณี ที่เป็ นการซื ้อสิ่ งของซึ่ งจะต้ องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรั บรองว่ า เมื่อตรวจทดลอง
แล้ วต้ องมีคุณภาพไม่ ตา่ กว่ าที่กาหนดไว้ ด้วย
ข้ อ 3. ผู้ขายสัญญาจะส่ งมอบสิ่ งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้ แก่ ผ้ ซู ื ้อ ณ …………..
……………………………………ภายในวันที่ ……………………………………………………..ให้ ถกู ต้ องและ
ครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 1. แห่ งสัญญานี ้ พร้ อมทั้งหี บห่ อหรื อเครื่ องรั ดพันผูกให้ เรี ยบร้ อย
การส่ งมอบสิ่ งของตามสั ญญานี ้ ไม่ ว่าจะเป็ นการส่ งมอบเพียงครั้ งเดียว หรื อส่ งมอบหลาย
ครั้ งผู้ขายจะต้ องแจ้ งกาหนดการเวลาส่ งมอบแต่ ละครั้ ง โดยทาเป็ นหนังสื อ นาไปยื่นต่ อผู้ซื้อ
ณ………………………………………………ในเวลาราชการก่ อนการส่ งมอบไม่ น้อย
กว่ า……………………………………วันทาการ
ข้ อ 4. ถ้ าปรากฏว่ าสิ่ งของผู้ที่ขายส่ งมอบไม่ ตรงตามสั ญญาข้ อ 1. ผู้ซื้อทรงไว้ ซึ่งสิ ทธิ ที่จะ
ไม่ รับของนั้น ในกรณี เช่ นว่ านี ้ ผู้ขายต้ องรี บนาส่ งของนั้นกลับคืนโดยเร็ วที่สุดเท่ าที่ จะทาได้ หรื อต้ องทาการ
แก้ ไขให้ ถกู ต้ องตามสัญญาโดยผู้ซื้อไม่ ต้องใช้ ค่าเสี ยหายหรื อค่ าใช้ จ่ายให้ แต่ ประการใด และระยะเวลาที่เสี ย
ไปเพราะเหตุดังกล่ าว ผู้ขายจะนามาเป็ นเหตุขอต่ ออายุสัญญาไม่ ได้

ข้ อ 5. เมื่อผู้ซื้อหรื อเจ้ าหน้ าที่ ของผู้ซื้อ ได้ ตรวจรั บสิ่ งของที่ส่งมอบถูกต้ องครบถ้ วนตาม
สัญญาแล้ ว ผู้ซื้อหรื อเจ้ าหน้ าที่ของผู้ซื้อจะออกหลักฐานการตรวจรั บไว้ ให้ เพื่อผู้ขายนามาเป็ นหลักฐาน
ประกอบการขอรั บเงินค่ าสิ่ งของนั้น
ข้ อ 6. ผู้ขายยอมรั บประกันความชารุ ดบกพร่ อง หรื อขัดข้ องสิ่ งของตามสั ญญานี ้ เป็ น
เวลา…………….ปี ………………….เดือน นับแต่ วนั ที่ผ้ ซู ื ้อได้ รับมอบ โดยให้ นับวันรั บมอบเป็ นวันเริ่ มด้ นและ
ภายในกาหนดเวลาดังกล่ าว หากสิ่ งของตามสัญญานีเ้ กิดชารุ ดบกพร่ องหรื อขัดข้ องอันเนื่องมาจากการใช้ งาน
ตามปกติ ผู้ขายจะต้ องจัดการซ่ อมแซมหรื อแก้ ไขให้ อยู่ในสภาพ ที่ใช้ การได้ ดีดังเดิมภายใน……………….
วัน นับแต่ วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ซื้อโดยไม่ คิดค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ ้น โดยให้ นับวันที่ได้ รับแจ้ งเป็ นวันเริ่ มต้ น
ข้ อ 7. ในวันทาสัญญานี ้ ผู้ขายได้ นาหลักประกันเป็ น……………………………..
………………………………เป็ นจานวนร้ อยละ…………………………...ของราคาสิ่ งของทั้งหมด เป็ น
เงิน…………………………………บาท (……………………………………………………..) มามอบไว้ แก่ ผ้ ซู ื ้อเพื่อ
เป็ นการประกันการปฏิ บัติตามสัญญานี ้
หลักประกันที่ผ้ ขู ายนามามอบไว้ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคื นให้ เมื่อผู้ขายพ้ นจาก ข้ อผูกพัน
ตามสัญญานีแ้ ล้ ว
ข้ อ 8. เมื่อครบกาหนดส่ งมอบสิ่ งของตามสัญญานีแ้ ล้ ว ถ้ าผู้ขายไม่ ส่งมอบสิ่ งของที่ตกลง
ขายให้ แก่ ผู้ซื้อ หรื อส่ งมอบสิ่ งของทั้งหมดไม่ ถกู ต้ อง หรื อส่ งมอบสิ่ งของไม่ ครบจานวนผู้ซื้อมีสิทธิ บอกเลิก
สัญญาได้
ในกรณี ที่ผ้ ซู ื ้อใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญา ผู้ขายยอมให้ ผ้ ซู ื ้อริ บหลักประกัน หรื อเรี ยกร้ องจาก
ธนาคาร ผู้ออกหนังสื อคา้ ประกันตามสัญญาข้ อ 7. เป็ นจานวนทั้งหมด หรื อแต่ บางส่ วนก็ได้ แล้ วแต่ ผ้ ซู ื ้อจะ
เห็นสมควรและถ้ าผู้จัดซื ้อสิ่ งของจากบุคคลอื่นเต็มจานวนหรื อเฉพาะจานวนที่ขาดส่ งแล้ วแต่ กรณี ภายใน
กาหนด………………….เดือน นับแต่ วนั ที่บอกเลิกสัญญา โดยให้ นับวันที่บอกเลิกสัญญาเป็ นวันเริ่ มต้ น
ผู้ขายยอมรั บผิดชดใช้ ราคาที่ เพิ่มขึน้ จากราคาที่กาหนดไว้ ในสัญญานีด้ ้ วย
ข้ อ 9. ในกรณี ที่ผ้ ซู ื ้อไม่ ใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาตามสั ญญาข้ อ 8. ผู้ขายยอมให้ ผ้ ซู ื ้อปรั บเป็ น
รายวันในอัตราร้ อยละศูนย์ จุดสอง (0.2) ของราคาสิ่ งของที่ยงั ไม่ ได้ รับมอบ นับแต่ วันถัดจากวันครบกาหนด
ตามสัญญา จนถึงวันที่ผ้ ขู ายได้ นาสิ่ งของมาส่ งให้ แก่ ผ้ ซู ื ้อจนถูกต้ องครบถ้ วน
ในระหว่ างที่มีการปรั บนั้น ถ้ าผู้ซื้อเห็นว่ าผู้ขายไม่ อาจปฏิ บัติตามสัญญาต่ อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้
สิ ทธิ บอกเลิกสัญญา และริ บหลักประกันหรื อเรี ยกร้ องจากธนาคารผู้ออกหนังสื อคา้ ประกันตามสัญญาข้ อ 7.
กับเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ราคาที่ เพิ่มขึน้ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาข้ อ 8. วรรคสอง นอกเหนือจากการปรั บจนถึง
วันบอกเลิกสัญญาด้ วยก็ได้
ข้ อ 10. ถ้ าผู้ขายไม่ ปฏิ บัติตามสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใดด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็ นเหตุให้ เกิด
ความเสี ยหายแก่ ผ้ ซู ื ้อแล้ ว ผู้ขายยอมรั บผิดและยินยอมชดใช้ ค่าเสี ยหายอันเกิดจากการที่ ผ้ ขู ายไม่ ปฏิ บัติตาม

สัญญานั้น ให้ แก่ ผ้ ซู ื ้อโดยสิ ้นเชิ ง ภายในกาหนด 30 วัน นับแต่ วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ซื้อโดยให้ นับวันที่ได้ รับ
แจ้ งเป็ นวันเริ่ มต้ น
สัญญานีท้ าขึน้ เป็ นสองฉบับ มีข้อความเป็ นอย่ างเดียวกัน คู่สัญญาได้ อ่านเข้ าใจ ข้ อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่ อพร้ อมทั้งประทับตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นสาคัญต่ อหน้ าพยานและเก็บไว้
ฝ่ ายละฉบับ

ลงชื่ อ………………………………………………ผู้ขาย
(………………………………………………)
ลงชื่ อ………………………………………………ผู้ซื้อ
(………………………………………………)
ลงชื่ อ………………………………………………พยาน
(………………………………………………)
ลงชื่ อ………………………………………………พยาน
(………………………………………………)

