
 

ตัวอยางสัญญา 
สัญญาซื้อขาย 
 

แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป 
 

สัญญาเลขที…่……………………………………..… 
 

 สัญญาฉบับนีท้ําขึ้น ณ ……………………………..............ตําบล/แขวง…………………...…... 
อําเภอ/เขต………….….....จังหวัด………………....เมื่อวันที…่……..เดือน……………..พ.ศ… ….……. 
ระหวาง……………….….....โดย.…………….................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกกวา “ผูซื้อ” ฝายหนึง่ 
กับ…………………....................ซึง่จดทะเบียนเปนนิตบิุคคล ณ ………………………………………... 
มีสํานกังานใหญอยูเลขที…่……………..ถนน……………………...ตําบล/แขวง………………………… 
อําเภอ/เขต………......จงัหวัด……………โดย…………......................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท…………………………….....................
ลงวนัที…่…………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวนัที…่…………..……………………)* 
แนบทายสัญญานี ้ (ในกรณีที่ผูขายเปนบุคคลธรรมดา ใหใชขอความวากับ……………………………..
อยูบานเลขที…่…......ถนน…………………..ตําบล/แขวง……………….…อําเภอ/เขต…………………. 
จังหวัด……………………)* ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึง่ 
 คูสัญญาไดตกลงกนัมีขอความดงัตอไปนี ้
  

ขอ 1. ขอตกลงซ้ือขาย 
 ผูซื้อตกลงซื้อและผูขายตกลงขาย…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
จํานวน…………………….เปนราคาทัง้สิ้น……………………...บาท (………………………………….) 
ซึ่งไดรวมภาษมีูลคาเพิม่จํานวน………………………….…บาท ตลอดจนภาษอีากรอื่นๆและคาใชจาย
ทั้งปวงดวยแลว 
 ผูขายรับรองวาสิ่งที่ขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกา
เก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนดไว ในเอกสารแนบทายสัญญา 
 ในกรณีที่เปนการซื้อส่ิงของซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอง ผูขายรับรองวา เมื่อตรวจทดสอบแลว
ตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กาํหนดไวดวย 
  
 



 

ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญา ดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึง่ของ สัญญานี ้
 2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)  จํานวน…….……........หนา 
 2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)*    จํานวน………………..หนา 
 2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)*     จํานวน………………..หนา 
 2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา)    จํานวน………………..หนา 
 2.5 ………………………….ฯลฯ………………………… 
 ความใด ในเอกสารแนบทายสัญญา ที่ขัดแยง กับขอความ ในสัญญานี ้ใหใชขอความในสัญญา
นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสญัญา ขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจของผูซื้อ 
  

ขอ 3 การสงมอบ 
 ผูขายจะสงมอบสิ่งของทีซ่ื้อขายตามสัญญา ใหแกผูซื้อ ณ……………………………………….. 
…………………………..…. ภายในวันที…่…………….เดือน………………….พ.ศ. ………………….. 
ใหถูกตอง และครบถวน ตามที่กาํหนดไวในขอ 1 แหงสญัญานี ้พรอมทั้งหีบหอ หรือเครื่องรัดพันผูกโดย
เรียบรอย 
 การสงมอบสิง่ของ ตามสัญญานี ้ ไมวาจะเปนการสงมอบ เพียงครั้งเดียว หรือสงมอบหลายครั้ง 
ผูขายจะตองแจงกาํหนดเวลาสงมอบ แตละครั้ง โดยทาํเปนหนังสือนาํไปยื่นตอผูซือ้ ณ…………………
ในเวลาราชการ กอนวันสงมอบไมนอยกวา…………วันทําการ 
  

ขอ 4. การใชเรือไทย 
 ถาสิ่งของที ่ จะตองสงมอบให แกผูซื้อตามสัญญานี ้ เปนสิ่งของที่ผูขาย จะตองสัง่หรือนาํเขามา
จาก ตางประเทศ และส่ิงของนัน้ ตองนาํเขามา โดยทางเรือ ในเสนทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถ ใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูขายตองจัดการให 
ส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดยีวกับเรือไทยจากตางประเทศ มายงัประเทศไทย 
เวนแตจะ ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณชิยนาว ี กอนปรรทุกของนัน้ ลงเรือ
อ่ืนที่มิใชเรือไทย หรือเปนของที่รัฐมนตรีวากระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน ใหบรรทุก โดยเรืออ่ืนได 
ทั้งนี ้ ไมวาการสั่งหรือส่ังซือ้ส่ิงของ ดังกลาวจากตางประเทศ จะเปนแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร,ซีไอเอฟ   
หรือแบบอื่นใด 
 ในการสงมอบสิ่งของ ตามสญัญาใหแกผูซือ้ ถาสิง่ของนัน้ เปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูขายจะตอง
สงมอบ ใบตราสง(Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสาํหรับของนั้นซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมา โดย
เรือไทย หรือเรือที่มีสิทธ ิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อพรอมกับการสงมอบสิ่งของดวย 



 

 ในกรณีที่ส่ิงของดังกลาว ไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายงัประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มี
สิทธิเชนเดียว กับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลกัฐานซึ่งแสดงวา ไดรับอนุญาตจากสาํนักงาน
คณะกรรมการ สงเสริมการพาณิชยนาว ี ใหบรรทุกของ โดยเรืออ่ืนได หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงวา ไดชําระ
คาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวีแลว อยางใดอยางหนึ่งแกผูซื้อดวย 
 ในกรณีที่ผูขาย ไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด ดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผูซื้อ แต
จะขอสงมอบสิ่งของ ดังกลาวใหผูซื้อกอน โดยยงัไมรับชําระเงนิคา ส่ิงของ ผูซื้อมีสิทธิรับส่ิงของดังกลาวไว
กอนและชาํระเงินคาสิ่งของ เมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดงักลาวแลวได 
  

ขอ 5. การตรวจรับ 
 เมื่อผูซื้อไดตรวจรับ ส่ิงของที่สงมอบ และเหน็วาถูกตองครบถวน ตามสัญญาแลว ผูซื้อจะออก 
หลักฐานการรบัมอบไวให เพื่อผูขาย นํามาเปน หลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิง่ของนัน้ 
 ถาผลของการตรวจรับ ปรากฏวาสิง่ของ ที่ผูขายสงมอบ ไมตรงตามสัญญาขอ 1 ผูซื้อทรงไว ซึ่ง
สิทธทิี่จะไมรับส่ิงของนัน้ ในกรณีเชนวานี ้ ผูขายตองรีบนําสิ่งของนัน้กลับคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 
และนําสิง่ของ มาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไข ใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง 
และระยะเวลาที่เสยีไปเพราะ เหตุดังกลาว ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุ ขอขยายเวลาทาํการตามสัญญา
หรือของดหรือลดคาปรับไมได 
 ในกรณีที่ผูขายสงมอบ ส่ิงของถูกตอง แตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน แตไมถูกตอง
ทั้งหมด ผูซื้อจะตรวจรับ เฉพาะสวนที่ถกูตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนัน้ก็ได* (ความใน
วรรคสามนี ้ จะไมกําหนดไว ในกรณีที่ผูซือ้ตองการสิ่งของ ทั้งหมดในคราวเดียวกนั หรือการซื้อส่ิงของที่
ประกอบ เปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึง่อยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดย
สมบูรณ) 
  

ขอ 6. การชาํระเงิน 
 (ผูซื้อตกลงชําระเงิน คาสิ่งของตามขอ 1 ใหแกผูขาย เมือ่ผูซื้อไดรับมอบ ส่ิงของตามขอ 5 ไวโดย
ครบถวนแลว)* 
 (ผูซื้อตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ 1 ใหแกผูขาย ดังนี ้
 6.1 เงนิลวงหนา จํานวน………..............บาท (……………………………..) จะจายใหภายใน 
…………….วัน นับแต วนัทาํสัญญานี ้ ทัง้นี้โดยผูขาย จะตองนาํหลกัประกันเงินลวงหนาเปน
…………..….. (หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพนัธบัตรรัฐบาลไทย) ……….........



 

เต็มตามจํานวนเงนิลวงหนาที ่ จะไดรับมามอบใหแกผูซื้อ เปนหลักประกันการชําระคืนเงนิลวงหนากอน
การรับชําระเงนิลวงหนานัน้ 
 6.2 เงนิที่เหลอื จํานวน………………บาท (……………………………………….) จะจายให 
เมื่อผูซื้อไดรับมอบส่ิงของ ตามขอ 5 ไวโดยครบถวนแลว)* 
 การจายเงนิตามเงื่อน ไขแหงสัญญานี ้ ผูซื้อจะโอนเงนิ เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย              
ช่ือธนาคาร…………….………..…..สาขา……………….…ชื่อบัญชี…………………………………… 
เลขที่บัญช…ี…………………ทั้งนี ้ ผูขายตกลง เปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนยีม หรือคาบริการอื่นใด
เกี่ยวกับหารโอน ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ใหมีการหักเงนิ ดังกลาวจากจาํนวนเงนิโอนใน งวดนัน้ๆ
(ความในวรรคนี ้ใชสําหรับ กรณีที่สวนราชการ จะจายเงินตรงใหแกผูขาย (ระบบ Direct Payment) โดย
การโอนเงนิ เขาบัญชีเงนิฝากธนาคารของผูขาย ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังกาํหนด) 
  

ขอ 7. การรบัประกัน ความชํารุดบกพรอง 
 ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง หรือขัดของ ของสิ่งของตามสัญญานี้เปนเวลา………ป
…………………..เดือน นับแต วนัที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดงักลาว หากสิ่งของตาม
สัญญานี้ เกดิชํารุดบกพรอง หรือขัดของอันเนื่องมาจาก การใชงานตามปกต ิ ผูขาย จะตองจดัการ
ซอมแซม หรือแกไข ใหอยูในสภาพ ที่ใชการไดดีดังเดิม ภายใน………..วัน นบัแตวันที ่ไดรับแจง จากผูซื้อ 
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
  

ขอ 8. หลักประกันการปฏบิัติตามสัญญา 
 ในขณะทาํสญัญานี ้ ผูขายไดนําหลักประกันเปน………………..เปนจํานวนเงนิ…………บาท 
(……………………………) ซึ่งเทากับรอยละ…………… (……….%) ของราคาทั้งหมด ตามสัญญา 
มามอบใหแกผูซื้อ เพื่อเปนหลักการปฏิบัติ ตามสัญญานี ้
 หลักประกนั ที่ผูขายนํามามอบไว ตามวรรคหนึง่ ผูซื้อจะคืน ใหเมื่อผูขายพน จากขอผูกผัน    
ตามสัญญานีแ้ลว (สวนหลกัประกันตามขอ 6.1 ผูซื้อจะคืนให พรอมกับ การจายเงินงวดสุดทายตามขอ 
6.2)* 
 

ขอ 9. การบอกเลิกสัญญา 
 เมื่อครบกําหนดสงมอบ ส่ิงของตางสญัญานี้แลว ถาผูขายไมสงมอบสิ่งของ ที่ตกลงขายใหแก    
ผูซื้อ หรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทัง้หมดหรอืบางสวนได 
 ในกรณีที่ผูซื้อใชสิทธิบอกเลกิสัญญา ผูซื้อมีสิทธิริบหลกัประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออก
หนงัสือคํ้าประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8 เปนจํานวนเงนิทัง้หมด หรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซื้อ 



 

จะเหน็สมควร และถาผูซื้อจัดซื้อส่ิงของ จากบุคคลอื่นเต็มจํานวน หรือเฉพาะจาํนวนที่ขาดสง แลวแต
กรณี ภายในกําหนด……….เดือน นับแต วันเลกิสญัญา ผูขาย จะตองชดใชราคาทีเ่พิ่มข้ึน จากราคาที่
กําหนดไวในสญัญานี้ดวย 
  

ขอ 10. คาปรับ 
 ในกรณีที ่ ผูซือ้มิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาขอ 9 ผูขายจะตองชําระคาปรับให ผูซื้อ
เปนรายวนั ในอัตรารอยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของ ที่ยงัไมไดรับมอบ นบัแตวันถัด
จาก วนัครบกําหนดตามสัญญา จนถึงวนัที่ผูขาย ไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวน 
 การคิดคาปรับ ในกรณีส่ิงของ ที่ตกลงซือ้ขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพียงบางสวน 
หรือขาดสวนประกอบ สวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการได โดยสมบูรณ ใหถือวายังไมได        
สงมอบสิ่งของนั้นเลย และใหคิดคาปรับ จากราคาสิง่ของเต็มทัง้ชุด 
 ในระหวางที่ผูซื้อยังมิได ใชสิทธิบอกเลิกสัญญานัน้ หากผูซื้อเหน็วาผูขาย ไมอาจปฏิบัติตาม
สัญญาตอไปได ผูซื้อจะใชสิทธิบอกเลกิ และริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนงัสอืคํ้า
ประกันตามสญัญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8 กบัเรียกรองใหชดใชราคาที่เพิ่มข้ึน ตามทีก่ําหนดไวในสญัญาขอ 9 
วรรคสองก็ได และถาผูซื้อ ไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขาย เมื่อครบกําหนดสงมอบแลว      
ผูซื้อมีสิทธทิี่จะปรับผูขาย จนถงึวนับอกเลกิสัญญาไดอีกดวย 
  

ขอ 11. การรบัผิดชอบชดใชคาเสยีหาย 
 ถาผูขาย ไมปฏิบัติตามสัญญา ขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกดิความเสียหาย
แกผูซื้อแลว ผูขายตองชดใชคาเสียหาย ใหแกผูซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับต้ังแตวนัที ่ไดรับ
แจงจากผูซื้อ 
  

ขอ 12. การขอขยายเวลาสงมอบ 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือบกพรองของฝายผูซื้อ หรือ
พฤติการณอันใดอันหนึง่ ซึ่งผูขายไมตองรับผิดชอบ ตามกฎหมายเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบ
ส่ิงของตามเงือ่นไข และกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิขอขยายเวลาทาํการตามสัญญา หรือ 
ของด หรือลดคาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณ ดังกลาวพรอมหลักฐาน เปนหนงัสอืใหผูซื้อ
ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่เหตุนัน้สิน้สุดลง 
 ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไป ตามความในวรรคหนึง่ ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง ในการที่
จะขอขยายเวลาทาํการตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับ โดยไมเงือ่นไขใดๆ ทั้งสิน เวนแตกรณีเหตุ
เกิดจากความผิด หรือบกพรองของฝายผูซือ้ ซึ่งมหีลักฐานชัดแจง หรือผูซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 



 

 การขยายเวลาทาํการตามสญัญา หรือของด หรือลดคาปรับตามวรรคหนึง่ อยูในดุลพินิจของผูซื้อ
ที่จะพิจารณา 
 สัญญานีท้ําขึน้สองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกนั คูสัญญาได อาน และเขาใจขอความ โดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทบัตรา (ถาม)ี ไวเปนสําคญัตอหนาพยาน และ
คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 

(ลงชื่อ)………………………..ผูซื้อ 
(………………….……………….) 

 
(ลงชื่อ)………………………..ผูขาย 
(…………….……………………..) 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ* เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งสวนราชการผูทาํสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตาม
ขอเท็จจริง 



 

แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกนัซอง) 

 
เลขที…่………………….……     วันที…่……………..………………. 
 ขาพเจา……………………...(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงนิทุน)……………..……สํานกังานตั้งอยูเลขที่
…………......ถนน……………………..ตําบล/แขวง………….….……...อําเภอ/เขต……………………. 
จังหวัด……...…..…..….โดย…………………..…….ผูมีอํานาจลงนามผูกผันธนาคาร/บริษัทเงนิทุนขอทํา
หนงัสือคํ้าประกันฉบับนี้ใหไวตอ…….….(ชื่อสวนราชการผูประกวดราคา)…………ดังมีขอความตอไปนี้ 
 1. ตามที ่ ………….(ชื่อผูเสนอราคา) ….…………ไดยื่นซองประกวดราคาสาํหรับการจัดซือ้ 
..………ตามเอกสารประกวดราคา เลขที ่ ………..ซึ่งตองวางหลกัประกันซอง ตามเงื่อนไขการประกวด
ราคาตอ …………….(ชื่อสวนราชการผูประกวดราคา)……………เปนจํานวนเงิน …………….บาท 
(………………..) นัน้ 
 ขาพเจายอมผกูผันตน โดยไมมีเงื่อน ไขที่จะค้ําประกนัชนิดเพิกถอนไมได เชนเดียวกับลูกหนี้
ชั้นตน ในการชําระเงนิ ตามสิทธิเรียกรองของ …….…….………….(ชื่อสวนราชการ ผูประกวดราคา) 
…………………..จํานวน ไมเกิน ……………….……….…..บาท (……………………………………)
ในกรณี ………………...……… (ชื่อผูเสนอราคา) ………………..………..……ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ในการประกวดราคา อันเปนเหตุให.………………….(ชื่อสวนราชการ ผูประกวดราคา)…………...…….
มีสิทธิริบหลักประกันซอง หรือใหชดใชคาเสียหายใด ๆ รวมทัง้กรณีที…่………..….… (ชื่อผูเสนอราคา) 
……….………ไดถอนใบเสนอราคา ของตนภายในระยะเวลา ที่ใบเสนอราคา ยังมีผลอยู หรือมิไดไป    
ลงนามในสัญญา เมื่อไดรับแจง ไปทาํสัญญา หรือมิไดวางหลักประกนัสัญญา ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 
ในเอกสารประกวดราคา โดยขาพเจา จะไมอางสทิธิใด ๆ เพื่อโตแยงและ….……………….…….…… 
(ชื่อสวนราชการผูประกวด)…..….………….…….. ไมจําเปนตองเรียกรองให ………………....…...... 
(ชื่อผูเสนอราคา)………………………..ชําระหนี้นัน้กอน 
 2. หนงัสือคํ้าประกันนี ้ มีผลใชบังคับต้ังแต …………….…….. ถึง ......………………………
และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกนันี ้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 
 3. ถา ………………..…….(ชื่อผูเสนอราคา)………….…...………..ขยายกาํหนดเวลายนืราคา 
ของการเสนอราคาออกไป ขาพเจายนิยอม ที่จะขยายกําหนดเวลา การค้ําประกนันี ้ ออกไปเวลาเทากับ
ระยะเวลายนืราคาที่ไดขยายออกไปดังกลาว 
  
ขาพเจาไดลงนาม และประทับตรา ไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 



 

(ลงชื่อ)……………………..ผูค้ําประกนั 
(……………………………….………) 
ตําแหนง………………………………. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกนัสญัญา) 

 
เลขที…่………………….     วันที…่………………….................. 

ขาพเจา ………...………….(ชื่อธนาคาร)……………….….สํานักงานตั้งอยูเลขที…่…………… 
ถนน ………………....…ตําบล/แขวง ………….…..อําเภอ/เขต ………………จังหวัด …….………….. 
โดย ………...…………..ผูมีอํานาจลงนามผกูผันธนาคาร ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี ้ ใหไวตอ
……...…………(ชื่อสวนราชการผูซื้อ)……………….ซึ่งตอไปนี ้ เรียกวา “ผูขาย” ไดทําสัญญาซื้อขาย 
……………….กับผูซื้อ ตามสัญญาเลขที ่ ……..….……..ลงวนัที ่ ..………..………ซึ่งผูขาย ตองวาง
หลักประกนั การปฏิบัติ ตาม สัญญาตอผูซื้อ เปนจาํนวนเงนิ………..…..บาท(………….………..…..) 
ซึ่งเทากับรอยละ ………..(…………..………%) ของราคาทัง้หมดตามสัญญา 
 ขาพเจายอมผกูพนัตน โดยไมมีเงื่อนไข ที่จะค้ําประกนัชนิดเพิกถอนไมได เชนเดียวกับลูกหนี้
ชั้นตน ในการชําระเงนิ ใหตามสิทธิเรียกรองของผูซื้อ จํานวนเงนิไมเกนิ………………………………บาท 
(…………………………..) ในกรณีที่ผูขาย กอใหเกดิความเสียหายใด ๆ หรือตองชําระคาปรับ หรือ
คาใชจายใด ๆ หรือผูขายมไิดปฏิบัติ ตามภาระหนาที่ใด ๆ ที่กําหนดสัญญาดังกลาวขางตน ทัง้นี ้ โดย
ขาพเจาจะไมอางถงึสิทธิใด ๆ เพื่อโตแยง และผูซื้อไมจําเปนตองเรียกรองใหผูขายชําระหนีน้ั้นกอน 
 2. หากผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแกผูขาย หรือยินยอมใหผูขายปฏบิัติผิดแผก ไปจากเงื่อนไข ๆ 
ในสัญญา ใหถือวาขาพเจาไดยินยอม ในกรณีนั้น ๆ ดวย 
 3. หนงัสือคํ้าประกนันี ้ มีผลใชบังคับต้ังแตวันทําสญัญาซื้อขาย ดังกลาวขางตนจนถงึวนัที่
ภาระหนาที่ทัง้หลายของผูขาย จะไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้าํประกนั     
ไมวากรณ ีใด ๆ  ตราบเทาที่ผูขายยงัตองรับผิดชอบ ตอผูซื้อตามสัญญาซือ้ขายอยู 
 ขาพเจาไดลงนามประทับตรา ไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

(ลงชื่อ)…………….……………ผูค้ําประกัน 
(……………………………………………) 
ตําแหนง…………………………………… 

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

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



 

แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกนัการรับเงินคาพสัดุลวงหนา) 

 

เลขที…่……………….      วันที…่………..………..…………… 
ขาพเจา………..…..(ชื่อธนาคาร)………….…….สํานกังานตั้งอยูเลขที่……...……ถนน ………

ตําบล/แขวง…….…อําเภอ/เขต…...…จังหวัด…...….โดย……...…ผูมีอํานาจลงนามผูกพนัธนาคารขอทํา
หนังสอืคํ้าประกันฉบับนี้ใหไวตอ……(ชื่อสวนราชการ)………ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“ผูซื้อ” ดังมีขอความตอไปนี ้
 1. ตามที ่ …….(ชื่อผูขาย)………..ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขาย” ไดทําสัญญากับผูซือ้ตามสัญญา
เลขที…่.ลงวนัที…่….ซึ่งผูขายมีสิทธิที่จะขอรับเงินคาพัสดุลวงหนาเปนจํานวนเงนิ…..บาท(…………) นั้น 
 2. ขาพเจายนิยอม ค้ําประกันการจายเงินคาพัสดุหนา ที่ผูขายไดรับไปภายในวงเงิน……..บาท 
(……………………) 
 3. หากผูซึง่ไดรับเงิน คาพัสดุลวงหนาตามขอ 1 จากผูซื้อไปแลว ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือตาม
เงื่อนไขอื่น ๆ แนบทายสัญญา อันเปนเหตุใหตองจายเงินคาพัสดุลวงหนา ที่ไดรับไปดังกลาวคืนใหแกผูซื้อ 
หรือผูขายมีความผกูผัน ที่จะตองจายคืนเงนิคาพัสดุลวงหนาแกผูซื้อไมวากรณีใดๆ ขาพเจาตกลงที่จะ
จายคืนเงนิลวงหนาเต็มตามจํานวน……..…..บาท(……..…….……..)หรือตามจํานวนทีย่ังคางอยู ใหแก
ผูซื้อภายใน 7 วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับคําบอกกลาว เปนหนงัสือจากผูซื้อ โดยผูซื้อไมจําตองเรียกรอง    
ใหผูขายชาํระหนีก้อน 
 หากผูซื้อไดขยายระยะเวลา ใหแกผูขาย หรือยนิยอมใหผูขายปฏิบตัิผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ 
ในสัญญา ใหถือวาขาพเจาไดยินยอม ในกรณีนั้น ๆ ดวย 
 4. ขาพเจา จะไมเพิกถอน การค้ําประกนั ไมวากรณีใด ๆ ตราบเทาที่ผูขาย ยังตองรับผิดชอบ   
ตอผูซื้อตามสัญญาอยู 
 ขาพเจาไดลงนาม และประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

(ลงชื่อ)…………………………ผูค้ําประกัน 
(……………………………………..…….) 
ตําแหนง………………………………….. 

 

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

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


	แบบหนังสือค้ำประกัน
	แบบหนังสือค้ำประกัน
	เลขที่………………….      วันที่…………..………..……………


