
 
แบบสัญญาซื้อขาย 

 สัญญาเลขท่ี…………….. 
 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ……………………………………………………………………….ต าบล/แขวง………………………….
อ าเภอ/เขต………………………..……..จังหวัด………………………………….เมื่อวันที่……..…เดือน…………………พ.ศ………..….
ระหว่าง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผู้อ านวยการโรงเรียน/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่
โรงเรียน…………………………………………………….ผู้รับมอบอ านาจเลขาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
ตามค าสั่ งที่…………….สั่ ง ณ  วันที่………………………………ซึ่ งต่ อ ไป ในสัญ ญ านี้ เรียกว่ า “ผู้ ซื้ อ”  ฝ่ ายหนึ่ ง  
กับ……………………………………………………………………....ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ………………………………………
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี………………..ถนน………………………….……….ต าบล/แขวง……………………………………………….
อ าเภอ/เขต……………………………………………………..….…………..จังหวัด……………………………………….…..…………………
โดย………………………………………………………….……………ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………………ลงวันที่…………………………………….(และหนังสือมอบอ านาจ
ลงวันที่……………………..…………………………….) แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 
เรียกว่า “ผู้ขาย”  อีกฝ่ายหนึ่ง 

 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1.   ข้อตกลงซ้ือขาย 

  ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย…………………………..…………………………จ านวน………………..……..
เป็นราคาทั้งสิ้น…………………………....บาท (……………...……………………………………………………..…….……………………..)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน…………………………..บาท  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
 ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ  
และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
 ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง  ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมี
คุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ด้วย 
 

ข้อ 2.   เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นหนึ่งของสัญญานี้ 
2.1 ผนวก 1……………..(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)….……..จ านวน……………หน้า 
2.2 ผนวก 2……………..(แคตตาล็อก)…………………………จ านวน……………หน้า 
2.3 ผนวก 3……………..(แบบรูป)………………………………จ านวน…….……..หน้า 
2.4 ผนวก 4……………..(ใบเสนอราคา)…………………….….จ านวน……………หน้า 
2.5 ………………………………….ฯลฯ……………………………………………….. 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ข้อความในสัญญา 

นี้บังคับ  และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ซื้อ 

 
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ซื้อ   ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ขาย
 (………………………………………)    (……………………………………..)  
 



 2 
 ข้อ 3.  การส่งมอบ 

  ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ……………………………………………...………
ภายในวันที่……………..เดือน…………..………………….พ.ศ…………….….ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1            
แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย 
  การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้  ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง
ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยท าเป็นหนังสือน าไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ……………………………………….
ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า…………………..วันท าการ 
 
 ข้อ 4.  การใช้เรือไทย 

  ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศและสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้  ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจาก
ต่างประเทศจะเป็นแบบเอฟโอบี ซีเอฟอาร์ ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
  ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้อง
ส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น  ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ
เรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือ           
ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ                
การส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ       
เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง             
แก่ผู้ซื้อด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อแต่จะ
ขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับช าระเงินค่าสิ่งของผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและ 
ช าระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
 
 ข้อ 5.   การตรวจรับ 

  เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบไว้ให้เพ่ือผู้ขายน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น 
  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิ
ที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ผู้ขายต้องรีบน าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้และน าสิ่งของมา
ส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและระยะเวลาที่เสียไป                
เพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจ าน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
  ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด ผู้ซ้ือจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้องโดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ 
 
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ซื้อ   ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ขาย
 (………………………………………)    (……………………………………..)  
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 ข้อ 6.  การช าระเงิน 

  ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 5              
ไว้โดยครบถว้นแล้ว 
 
 ข้อ 7.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

  ผู้ ขายยอมรับประกันความช ารุดบกพร่อง  หรือขัดข้องของสิ่ งของตามสัญญานี้ เป็ น                      
เวลา………....ปี………เดือน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบโดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิด
ช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่              
ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน……….วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 ข้อ 8.   หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

  ในขณะท าสัญญานี้ ผู้ขายได้น าหลักประกันเป็น……………………….……………………………………………
เป็นจ านวนเงิน…………………………บาท ( ……………………………………………………………………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 
ของราคาท้ังหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญานี้แล้ว 
 
 ข้อ 9.   การบอกเลิกสัญญา 

  เมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ  
หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจ านวนผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
  ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนังสือค้ าประกันตามสัญญา ข้อ 8 เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควรและ            
ถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณีภายในก าหนด…………..เดือน  
นับแต่วันบอกเลิกสัญญา  ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมข้ึนจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย 
 
 ข้อ 10.  ค่าปรับ 

   ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อ            
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (0.2%)  ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด               
ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 
  การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปท าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ             
นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
 
 
 
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ซื้อ   ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ขาย
 (………………………………………)    (……………………………………..)  
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  ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันตาม
สัญญา ข้อ 8 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาข้อ 9 วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อ           
ได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิจะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาได้อีกด้วย 
 
 ข้อ 11.  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 

   ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
 
 ข้อ 12.  การขอขยายเวลาส่งมอบ 

   ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ
หรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง  ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบ
สิ่งของตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือ           
ลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 วัน  
นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ
ขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ 
ที่จะพิจารณา 
  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้             
ฝ่ายละฉบับ 
 
 
     (ลงชื่อ)………………….……………………..ผู้ซื้อ 
      (………………………………….) 

     (ลงชื่อ)………………………………………..ผู้ขาย 
      (………………………………….) 

     (ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
      (…………………………………) 

     (ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
      (…………………………………) 

 


