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แบบสัญญา
สัญญาซื้อขาย
สัญญาเลขที่…………….…… (๑) ............…..……
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ …………………………..………………………..………..…………………………….......
ตาบล/แขวง…………………………..………….………………..อาเภอ/เขต…………………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………. เมื่อวันที่ …….……… เดือน ……………………………….. พ.ศ. …....………
ระหว่าง ………………………………………………..…………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย..……...….…………..………………….……………………… (๓) ………..……………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………….………...…… (๔ ก) …………….…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ …………………………….……………………………..………………………….………….……..
มีสานักงานใหญ่อยู่เลขที่…………….....……ถนน……………….……………..ตาบล/แขวง…….……….…...……….…....
อาเภอ/เขต………………………….…..…….จังหวัด………..…………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุ คคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ……….…
ลงวันที่………….…………..…… (๕) (และหนังสือมอบอานาจลงวันที่...…………….……….……..) แนบท้ายสัญญานี้
(๖) (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …………………..……… (๔ ข) ………………….…….....
อยู่บ้ านเลขที่ …………..….…..….ถนน…………………..…..…...……ตาบล/แขวง……..…………………….….…………….
อาเภอ/เขต…………………….….......………….…..จังหวัด.....………….…...…..………….……...…… ผู้ถือบัตรประจาตัว
ประชาชนเลขที่........................................... ดังปรากฏตามสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้)
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย………………..…...…………(๗)..…….…..……..………….....
.........................................................................................................................................................................
จานวน..….(๘)..….(……………….) เป็นราคาทั้งสิ้น………………...บาท (…………………..………….……..……………….)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน…………….........……บาท (........................................) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก………
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจ
ทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ ……(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)……. จานวน…..…..(……….…) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ …….…..(แค็ตตาล็อก) (๙)……….
จานวน…..…..(……….…) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ………...….(แบบรูป) (๑๐)………........ จานวน……....(………….) หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ ……………..(ใบเสนอราคา)…….…..….. จานวน…...….(………….) หน้า
…………….……………….ฯลฯ….……..………….……
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ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ
ผู้ซื้อ คาวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น
ข้อ ๔ การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ ………….…………………………..
ภายในวันที่ .……. เดือน ……………………..……. พ.ศ. ……….. ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑
แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย
การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบ
หลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทาเป็นหนังสือนาไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ….……………
ในวันและเวลาทาการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า………(๑๑)…....(………………….) วันทาการของผู้ซื้อ
ข้อ ๕ การตรวจรับ
เมื่ อ ผู้ ซื้ อได้ ต รวจรั บ สิ่ ง ของที่ ส่ ง มอบและเห็ น ว่ า ถู ก ต้อ งครบถ้ว นตามสั ญ ญาแล้ ว
ผู้ซื้อจะออกหลั กฐานการรั บมอบเป็ นหนังสือ ไว้ให้ เพื่อผู้ ขายนามาเป็นหลั กฐานประกอบการขอรับเงิน
ค่าสิ่งของนั้น
ถ้า ผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่ งของที่ผู้ ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ ซื้อทรงไว้
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รั บสิ่งของนั้ น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนาสิ่งของนั้นกลั บคืนโดยเร็วที่สุ ดเท่าที่จะทาได้
และน าสิ่ งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรื อต้องทาการแก้ไขให้ ถูกต้องตามสัญญาด้ว ยค่าใช้จ่ายของผู้ ขายเอง
และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ
ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
(๑๒) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบจานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้
(ความในวรรคสามนี้ จะไม่กาหนดไว้ในกรณี ที่ผู้ ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อ
สิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้
โดยสมบูรณ์)
ข้อ ๖ การชาระเงิน
(13 ก) ผู้ซื้อตกลงชาระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ
ตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว
(13 ข) ผู้ซื้อตกลงชาระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้
๖.๑ เงินล่วงหน้า จานวน……....................บาท (………......…………………………………..)
จะจ่ายให้ภายใน…….…............(…….........……….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยผู้ขายจะต้องนา
หลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น .....…….............(หนังสือค้าประกันหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…................เต็มตามจานวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ มามอบ
ให้ แก่ ผู้ ซื้อ เป็ น หลั ก ประกัน การช าระคืนเงินล่ ว งหน้าก่อ นการรับ ช าระเงิ นล่ ว งหน้ านั้น และผู้ ซื้อ จะคื น
หลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒
๖.๒ เงินที่เหลือ จานวน……….................บาท (………......………………..…………………..)
จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ ๕ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
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(๑๔) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ขาย ชื่อธนาคาร………….………..…..สาขา…........……….…ชื่อบัญชี…….............……………………………………
เลขที่บัญชี………………………… ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
การโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจานวนเงิน
โอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สาหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct
Payment) โดยการโอนเงิ น เข้ าบั ญชี เงิน ฝากธนาคารของผู้ ข าย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลั ง หรื อ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กาหนด แล้วแต่กรณี)
ข้อ ๗ การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ ข ายตกลงรั บ ประกั น ความช ารุ ด บกพร่ อ งหรื อ ขั ด ข้ อ งของสิ่ ง ของตามสั ญ ญานี้
เป็นเวลา...........(๑๕)............(……..…………….) ปี .…....….......…..(…….……..…….….) เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ
ตามสัญญานี้เกิดชารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม
หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน…….......(……..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิ
ที่จะทาการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทาการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจาเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชารุดบกพร่องหรือ ขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจ
รอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชารุดบกพร่อง
หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชารุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชาระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด
การที่ผู้ซื้อทาการนั้นเอง หรือให้ผู้ อื่นทาการนั้นแทนผู้ ขาย ไม่ทาให้ผู้ ขายหลุ ดพ้น
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ผู้ขายได้นาหลักประกันเป็น..……………...…..(๑๖)......………..…..……
เป็นจานวนเงิน……………....บาท (……………..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…….…(๑๗)……..…(…………..………...)
ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
(๑๘) กรณี ผู้ ข ายใช้ ห นั ง สื อ ค้ าประกั น มาเป็ น หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
หนังสือค้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนด
หรืออาจเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ
การค้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ขายนามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้ ขายตลอดอายุ สัญญานี้ ถ้าหลั กประกันที่ผู้ ขายนามามอบให้ ดังกล่ าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกาหนดความรับผิดในความชารุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
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ให้มีจานวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน....................(……..……..…...) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หลักประกัน ที่ผู้ขายนามามอบไว้ ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา
ถ้ า ผู้ ข ายไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง หรื อ เมื่ อ ครบก าหนดส่ ง มอบสิ่ ง ของ
ตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจานวน
ผู้ ซื้ อ มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาทั้ ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ ว นได้ การใช้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญานั้ น ไม่ ก ระทบสิ ท ธิ
ของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย
ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม
(๑๙) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อ
จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจานวนหรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกาหนด……(๒๐)......
(……………..…..) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้
ในสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๑๐ ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้ซื้อ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ……...(๒๑)…………(….…..…………….) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจาก
วันครบกาหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นาสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
การคิดค่าปรั บในกรณีสิ่ งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ ขายส่งมอบ
เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทาให้ ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า
ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ
ตามสั ญ ญาต่ อ ไปได้ ผู้ ซื้ อ จะใช้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาและริ บ หรื อ บั ง คั บ จากหลั ก ประกั น ตาม
(๒๒) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้า
ผู้ซื้อได้แจ้ งข้อเรี ย กร้ องให้ ช าระค่าปรั บไปยังผู้ ขายเมื่อครบกาหนดส่ งมอบแล้ ว ผู้ ซื้อมีสิ ทธิที่จะปรับผู้ ขาย
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้
เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกาหนด................(.................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจานวนเงิน
ค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชาระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่า สิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชาระ
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชาระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน
ตามจานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกาหนด.................(..................) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากมี เ งิ น ค่ า สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายตามสั ญ ญาที่ หั ก ไว้ จ่ า ยเป็ น ค่ า ปรั บ ค่ า เสี ย หาย
หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด
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ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ ายผู้ ซื้อ หรือเหตุสุดวิสั ย
หรื อ เกิ ด จากพฤติ ก ารณ์ อั น หนึ่ ง อั น ใดที่ ผู้ ข ายไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมาย หรื อ เหตุ อื่ น ตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ ทาให้
ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับ
หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้
ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรื อขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย
ถ้ า สิ่ ง ของที่ จ ะต้ อ งส่ ง มอบให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ตามสั ญ ญานี้ เป็ น สิ่ ง ของที่ ผู้ ข ายจะต้ อ งสั่ ง
หรือนาเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ขายต้องจัดการ
ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนาเข้าสิ่งของดังกล่าว
จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง
ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่ อนโดยยังไม่รับชาระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของ
ดังกล่าวไว้ก่อนและชาระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

-32-

-๖–
สัญญานี้ ทาขึ้น เป็น สองฉบั บ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอี ย ดตลอดแล้ ว จึ ง ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ พร้ อ มทั้ ง ประทั บ ตรา (ถ้ า มี ) ไว้ เ ป็ น ส าคั ญ ต่ อ หน้ า พยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)………………………………....……….ผู้ซื้อ
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………...………….ผู้ขาย
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………...………….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………...………………….พยาน
(……........……...…………………….)
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลาดับ
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุชื่อและตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอานาจจากอธิบดีกรม………………..
(๔) ให้ระบุชื่อผู้ขาย
ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
(๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๗) ให้ระบุว่าเป็นการซื้อสิ่งของตามตัวอย่าง หรือรายการละเอียด หรือแค็ ตตาล็อก หรือแบบรูป
รายการ หรืออื่นๆ (ให้ ระบุ ) และปกติจะต้องกาหนดไว้ด้วยว่าสิ่ งของที่จะซื้อนั้น เป็นของแท้ เป็นของใหม่
ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(๘) ให้ระบุหน่วยที่ใช้ เช่น กิโลกรัม ชิ้น เมตร เป็นต้น
(๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) กาหนดเวลาส่งมอบจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลง
กับผู้ขาย โดยปกติควรจะกาหนดไว้ประมาณ ๓ วันทาการ เพื่อที่ผู้ซื้อจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ตรวจรับ
ของนั้น
ในกรณีที่มีการส่งมอบสิ่งของหลายครั้ง ให้ระบุวันเวลาที่ส่งมอบแต่ละครั้งไว้ด้วย และในกรณี
ที่มีการติดตั้งด้วย ให้แยกกาหนดเวลาส่งมอบ และกาหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน
(๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๓) ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ตามความเหมาะสม
ข้อความในข้อ 6 กรณีไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (13 ก)
ข้อความในข้อ 6 กรณีมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (13 ข)
(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๕) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะกาหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของ
สิ่งของที่ซื้อขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ เช่น เครื่องคานวณไฟฟ้า กาหนดเวลารับประกัน ๑ ปี
กาหนดเวลาแก้ไขภายใน ๗ วัน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเชิญชวนด้วย
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(๑๖) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายนามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม
ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ
ดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๑๗) ให้ กาหนดจ านวนเงิน หลั กประกั นการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๘) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๒๐) กาหนดเวลาที่ผู้ซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอื่นเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่
เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลงกับผู้ขาย และโดยปกติแล้ว
ไม่ควรเกิน ๓ เดือน
(๒๑) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 10 ให้กาหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๑๐-๐.๒๐
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้ อ ๑๖๒ ส่ ว นกรณี จ ะปรั บ ร้ อ ยละเท่ า ใด ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ซื้ อ ที่ จ ะพิ จ ารณา
โดยคานึ งถึง ราคาและลั ก ษณะของพัส ดุ ที่ซื้อ ซึ่ง อาจมีผ ลกระทบต่ อการที่ผู้ ขายจะหลี กเลี่ ยงไม่ป ฏิบั ติ
ตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะกาหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องกาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย
(๒๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่ มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง

