
 
สญัญาจะซ้ือจะขายแบบราคาท่ีไม่จาํกดัปริมาณ 

 
สญัญาเลขที…่……………… 

สญัญาฉบบัน้ีทาํขึน้ ณ………………………….ตาํบล/แขวง………………………อาํเภอ/เขต………
จงัหวดั………………เมือ่วนัที…่…….เดอืน…………..พ.ศ……………ระหว่าง………………….โดย………………ซึง่ต่อไปใน
สญัญาน้ีจะเรยีกวา่ “ผูจ้ะซือ้” ฝ่ายหน่ึงกบั…………..ซึง่จดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคล ณ……………..…………..มสีาํนกังานใหญ่อยู่
เลขที…่…………ถนน……………ตาํบล/แขวง…………………..อาํเภอ/เขต……………จงัหวดั……………..
โดย……………….……ผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลปรากฏตามหนงัสอืรบัรองของสาํนักงานทะเบยีนหุน้สว่น
บรษิทั………..................ลงวนัที…่….(และหนงัสอืมอบอาํนาจลงวนัที…่……………….)* แนบทา้ยสญัญาน้ี (ในกรณีทีผู่จ้ะขาย
เป็นบุคคลธรรมดาใหใ้ชข้อ้ความวา่…………………อยูเ่ลขที…่……ถนน………ตาํบล/แขวง…………อาํเภอ/เขต…………….
จงัหวดั…………..)* ซึง่ต่อไปในสญัญาน้ีจะเรยีกวา่ “ผูจ้ะขาย” อกีฝ่ายหน่ึง  คูส่ญัญาไดต้กลงกนัมขีอ้ความดงัต่อไปน้ี 

 
ข้อ 1.  ข้อตกลงจะซ้ือจะขาย 
ผูจ้ะซือ้ตกลงจะซือ้และผูต้กลงจะขาย…..…………………………..ตามเอกสารรายการ 

สนิคา้และราคาต่อหน่วยแนบทา้ยสญัญาน้ี ตามจาํนวนทีผู่จ้ะซือ้จะสัง่ซือ้เป็นคราวๆ ไป มกีาํหนดเวลา……..…………..เดอืน 
นบัตัง้แต่วนัที…่…..เดอืน………….พ.ศ……….จนถงึวนัที…่……..เดอืน……..พ.ศ…………..เป็นราคาทัง้สิน้ประมาณ………
บาท (…………….)ซึง่รวมภาษมีลูคา่เพิม่ตลอดจนภาษอีากรอื่น ๆ และค่าใชจ่้ายทัง้ปวงดว้ยแลว้ตลอดอายุสญัญานี้ ผูจ้ะขาย
รบัจะจดัหาสิง่ของทีจ่ะขายตามวรรคหนึ่งเตรยีมไวใ้หแ้ก่ผูจ้ะซื้อไดอ้ยา่งเพยีงพอตามจาํนวนทีคู่่สญัญาไดต้กลงประมาณการไว้
ในภาคผนวก 1 แนบทา้ยสญัญาน้ี แต่ผูจ้ะซือ้อาจสัง่ซือ้จรงิมากหรอืน้อยกวา่จาํนวนประมาณการดงักล่าวกไ็ด ้
 
 ข้อ 2. การรบัรองคณุภาพ 

ผูจ้ะขายรบัรองวา่สิง่ของทีจ่ะขายใหต้ามสญัญาน้ีเป็นของแท ้ของใหม ่ไมเ่คยใชง้านมาก่อนไมเ่ป็นของเก่าเกบ็ทัง้มี
คุณภาพและคุณสมบตัไิมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญา…………… ในกรณีทีเ่ป็นการซือ้สิง่ของซึง่จะตอ้งมี
การตรวจทดลองผูจ้ะขายรบัรองว่าเมือ่ตรวจทดลองแลว้ ตอ้งมคุีณภาพไมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนดไวด้ว้ย 
 
 ข้อ 3. เอกสารอนัเป็นส่วนหน่ึงของสญัญา 
 เอกสารแนบทา้ยสญัญาดงัต่อไปน้ีใหถ้อืเป็นสว่นหน่ึงของสญัญาน้ี 
 3.1 ผนวก 1…………………(รายการพสัดุและราคาต่อหน่วย)…………………… จาํนวน………………….หน้า 
 3.2 ผนวก 2………………….(รายการคุณลกัษณะเฉพาะ)………………………… จาํนวน………………….หน้า 
 3.3 ผนวก 3…………………..(แคตตาลอ็ก)………………………………………. จาํนวน…………………..หน้า 
 3.4 ผนวก 4…………………..(แบบรปู)*…………………………………………. จาํนวน………………..…หน้า 
 3.5 ผนวก 5…………………...(ใบเสนอราคา)……………………………………. จาํนวน……………………หน้า 
 3.6………………………………………ฯลฯ……………………………………... 
 
 ความใดในเอกสารแนบทา้ยสญัญาทีข่ดัแยง้กบัขอ้ความในสญัญาน้ี ใหใ้ชข้อ้ความในสญัญาน้ีบงัคบั และในกรณีที่
เอกสารแนบทา้ยสญัญาขดัแยง้กนัเอง ผูจ้ะขายจะตอ้งปฏบิตัติามคําวนิิจฉยัของผูจ้ะซือ้ 
 
 ข้อ 4. การออกใบสัง่ซ้ือแต่ละคราว 
 ผูจ้ะซือ้จะออกใบสัง่ซือ้สิง่ของในแต่ละคราวเพยีงรายการเดยีวหรอืหลายรายการพรอ้มกนักไ็ดใ้นปรมิาณแต่ละรายการ
คราวละอยา่งมากไมเ่กนิ…………………หรอือยา่งน้อยไม่ต่ํากวา่………………โดยจะระบุปรมิาณ สถานที ่และวนัเวลาทีผู่จ้ะ
ขายจะตอ้งสง่มอบไวใ้นใบสัง่ซือ้แต่ละคราว 
 
 



 
 ข้อ 5. การส่งมอบ 
 ผูจ้ะขายสญัญาวา่จะสง่มอบสิง่ของตามสญัญาใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ตามปรมิาณสถานทีแ่ละวนัเวลาทีก่าํหนดไวใ้นใบสัง่ซือ้แต่
ละคราวดว้ยค่าใชจ้า่ยของผูจ้ะขายเอง พรอ้มทัง้หบีหอ่หรอืเครือ่งรดัพนัผกูใหเ้รยีบรอ้ย ทัง้น้ี ผูจ้ะซือ้จะออกใบสัง่ซือ้จะออก
ใบสัง่ซือ้มอบใหแ้ก่ผูจ้ะขายลว่งหน้าก่อนครบกําหนดเวลาสง่มอบตามใบสัง่ซือ้ไมน้่อยกวา่…………….วนั 
 
 ข้อ 6. การตรวจรบั 
 เมื่อผูจ้ะซือ้ไดต้รวจรบัสิง่ของทีส่ง่มอบ และเหน็วา่ถกูตอ้งครบถว้นตามสญัญาและใบสัง่ซื้อในแต่ละคราวแลว้ ผูจ้ะซือ้
จะออกหลกัฐานการรบัมอบไวใ้ห ้เพือ่ผูจ้ะขายนํามาเป็นหลกัฐานประกอบการขอรบัเงนิ คา่สิง่ของนัน้ 

ถา้ผลของการตรวจรบัปรากฏว่า สิง่ของทีส่ง่มอบไมต่รงตามสญัญาและใบสัง่ซือ้ผูจ้ะซือ้ทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะไม่รบัสิง่ของ
นัน้ ในกรณีเชน่น้ี ผูจ้ะขายตอ้งรบีนําสิง่ของนัน้กลบัคนืโดยเรว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํไดแ้ละนําสิง่ของมาสง่มอบใหใ้หม่หรอืเพิม่เตมิให้
ถกูตอ้งตามสญัญาและใบสัง่ซือ้ ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูจ้ะขายเอง และระยะเวลาทีเ่สยีไปดงักล่าว ผูจ้ะขายจะนํามาอา้งเป็นเหตุขอ
ขยายเวลาทาํการเพือ่ลดหรอืงดคา่ปรบัไมไ่ด ้
 
 ข้อ 7. การชาํระเงิน 
 ผูจ้ะซือ้จะชาํระเงนิคา่สิง่ของทีค่ํานวณตามปรมิาณทีกํ่าหนดในใบสัง่ซือ้แต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดงัระบุไวใ้น
ผนวก 1 แนบทา้ยสญัญาน้ี ใหแ้ก่ผูจ้ะขายภายใน……..วนันับแต่วนัทีผู่จ้ะขายไดแ้สดงหลกัฐานการรบัมอบตามขอ้ 6 ใหแ้ก่ผูจ้ะ
ซือ้ 

 
ข้อ 8. การรบัประกนัความชาํรดุบกพรอ่ง 

 ผูจ้ะขายยอมรบัประกนัความชาํรดุบกพรอ่งหรอืขดัขอ้งของสิง่ของตามสญัญาน้ีเป็นเวลา………ปี…….เดอืน นบัแต่
วนัทีผู่จ้ะซือ้ไดร้บัมอบ โดยภายในกาํหนดเวลาดงักลา่วหากสิง่ของตามสญัญาน้ีเกดิชาํรุดบกพรอ่งหรอืขดัขอ้งอนัเน่ืองมาจาก
การใชง้านตามปกต ิผูจ้ะขายจะตอ้งจดัการซ่อมแซมหรอืแกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชก้ารไดด้ดีงัเดมิภายใน……...วนั นบัแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้จากผูจ้ะซือ้โดยไม่คดิคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้สิน้ 
 
 ข้อ 9. หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 
 ในวนัทาํสญัญานี้ผูจ้ะขายไดนํ้าหลกัประกนัเป็น……………….เป็นจาํนวนเงนิ……………..บาท
(………………………..) ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ……….(………..%) ของราคาประมาณการตามขอ้ 1 มามอบไวแ้ก่ผูซ้ือ้เพือ่เป็น
หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาน้ี หลกัประกนัทีผู่จ้ะขายนํามามอบไวต้ามวรรคหน่ึง ผูจ้ะซือ้จะคนืใหเ้มือ่ผูจ้ะขายพน้จากขอ้
ผกูพนัตามสญัญาน้ีแลว้ 
 
 ข้อ 10. การบอกเลิกสญัญา 
 เมื่อครบกาํหนดสง่มอบสิง่ของตามใบสัง่ซื้อ ถา้ผูจ้ะขายไม่สง่มอบสิง่ของทีต่กลงขายใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้หรอืสง่มอบไม่
ถกูตอ้งหรอืไม่ครบจาํนวน ผูจ้ะซือ้มสีทิธบิอกเลกิสญัญาณทัง้หมดหรอืบางสว่นได ้
 ในกรณีทีผู่จ้ะซื้อใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาผูจ้ะซือ้มสีทิธริบิหลกัประกนัหรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผูอ้อกหนังสอืคํ้าประกนั
ตามสญัญาขอ้ 9 เป็นจาํนวนเงนิทัง้หมดหรอืแต่บางสว่นกไ็ด ้แลว้แต่ผูจ้ะซือ้จะเหน็สมควรและถา้ผูจ้ะซื้อจดัซื้อสิง่ของจากบุคคล
อื่นเตม็จาํนวนหรอืเฉพาะจาํนวนทีข่าดสง่ แลว้แต่กรณี ภายในกาํหนด………เดอืน นบัแต่วนับอกเลกิสญัญาผูจ้ะขายจะตอ้ง
ชดใชร้าคาทีเ่พิม่ขึน้จากราคาทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาน้ีดว้ย 
 
 ข้อ 11. ค่าปรบั 
 ในกรณีทีผู่จ้ะซื้อไมใ่ชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาตามสญัญาขอ้ 10 ผูจ้ะขายจะตอ้งชําระคา่ปรบัใหผู้จ้ะซือ้เป็นรายวนั ใน
อตัรารอ้ยละ……….(…...%) ของราคาสิง่ของทีย่งัไมไ่ดร้บัมอบนบัแต่วนัถดัจากวนัครบกาํหนดสง่มอบตามใบสัง่ซือ้จนถงึวนัทีผู่้
จะขายไดนํ้าสิง่ของมาสง่มอบใหแ้ก่ผูจ้ะซื้อจนถกูตอ้งครบถว้นตามใบสัง่ซือ้ หรอืจนถงึวนัทีผู่จ้ะซือ้ไดซ้ือ้สิง่ของตามใบสัง่ซือ้นัน้
จากบุคคลอื่น ในกรณีน้ีผูจ้ะขายยอมรบัผดิชดใชร้าคาทีเ่พิม่ขึน้จากราคาทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาดว้ยซึง่ผูจ้ะขายตกลงใหผู้จ้ะซือ้



 
หกัเงนิคา่ปรบัและราคาทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวจากราคาสิง่ของตามใบสัง่ซือ้คราวใดกไ็ดห้รอืใหผู้จ้ะซือ้เรยีกรอ้งจากผูจ้ะขายตาม
สญัญาขอ้ 12 หรอืจะเรยีกรอ้งจากหลกัประกนัสญัญาตามขอ้ 9 กไ็ด ้ตามทีผู่จ้ะซือ้จะเหน็สมควร 
 การคดิคา่ปรบัในกรณีสิง่ของทีต่กลงจะซือ้จะขายประกอบกนัเป็นชุด แต่ผูจ้ะขายสง่มอบเพยีงบางสว่นหรอืขาด
สว่นประกอบสว่นหน่ึงสว่นใดไป ทาํใหไ้มส่ามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบรูณ์ ใหถ้อืว่ายงัไม่ไดส้ง่มอบสิง่ของนัน้เลย และใหค้ดิ
คา่ปรบัจากราคาสิง่ของเตม็ทัง้ชุด 
 ในระหว่างทีผู่จ้ะซือ้ยงัมไิดใ้ชส้ทิธบิอกเลกิสญัญานัน้ ถา้ผูจ้ะซื้อเหน็วา่ผูจ้ะขายไมอ่าจปฏบิตัติามสญัญาต่อไปได ้ผูจ้ะ
ซือ้จะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา และรบิหลกัประกนัหรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผูอ้อกหนงัสอืคํ้าประกนัตามสญัญาขอ้ 9 กบัเรยีกรอ้ง
ใหช้ดใชร้าคาทีเ่พิม่ขึน้ตามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาขอ้ 10 วรรคสอง กไ็ด ้แกละถา้ผูจ้ะซื้อไดแ้จง้ขอ้เรยีกรอ้งใหช้าํระค่าปรบัไปยงั
ผูจ้ะขายเมือ่ครบกาํหนดสง่มอบตามใบสัง่ซือ้แลว้ผูจ้ะซือ้มสีทิธทิีจ่ะปรบัผูจ้ะขายจนถงึวนับอกเลกิสญัญาไดอ้กีดว้ย 
 
 ข้อ 12. การรบัผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถา้ผูจ้ะขายไม่ปฏบิตัติามสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ กต็าม จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูจ้ะซื้อแลว้ ผูจ้ะ
ขายตอ้งชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้โดยสิน้เชงิภายในกาํหนด 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูจ้ะซื้อ 
 
 ข้อ 13. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยั หรอืเหตุใด ๆ อนัเน่ืองมาจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของฝ่ายผูจ้ะซือ้ หรอืจากพฤตกิารณ์
อนัใดอนัหน่ึงซึง่ผูจ้ะขายไมต่อ้งรบัผดิชอบตามกฎหมายเป็นเหตุใหผู้จ้ะขายไม่สามารถส่งมอบสิง่ของตามเงือ่นไขและ
กาํหนดเวลาแหง่สญัญาน้ีได ้ผูจ้ะขายมสีทิธขิอขยายเวลาทาํการตามสญัญาหรอืขอลดหรอืงดคา่ปรบัได ้โดยจะตอ้งแจง้เหตุหรอื
พฤตกิารณ์ดงักลา่วพรอ้มหลกัฐานเป็นหนังสอืใหผู้จ้ะซื้อทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีเ่หตุนัน้สิน้สดุลง 
 ถา้จะขายไมป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถ้อืวา่ผูจ้ะขายไดส้ละสทิธิเ์รยีกรอ้งในการทีจ่ะขอขยายเวลาทาํ
การตามสญัญาเพือ่งดหรอืลดค่าปรบัโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้ เวน้แต่กรณีเหตุเกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของฝ่ายผู้
จะซือ้  ซึง่มหีลกัฐานชดัแจง้หรอืผูจ้ะซือ้ทราบดอียูแ่ลว้ตัง้แต่ตน้การขยายเวลาทาํการตามสญัญาเพือ่ลดหรอืงดค่าปรบัตามวรรค
หน่ึงอยูใ่นดุลพนิิจของผูจ้ะซือ้ทีจ่ะพจิารณา 
 
 ข้อ 14. การใช้เรอืไทย 
 ถา้สิง่ของทีจ่ะตอ้งสง่มอบใหผู้จ้ะซือ้ตามสญัญาน้ี เป็นสิง่ของทีผู่จ้ะขายจะตอ้งสัง่หรอืนําเขา้มาจากต่างประเทศและ
สิง่ของนัน้ตอ้งนําเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางเดนิเรอืทีม่เีรอืไทยเดนิอยูแ่ละสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามทีร่ฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูจ้ะขายตอ้งจดัการใหส้ิง่ของดงักลา่วบรรทุกโดยเรอืไทยหรอืเรอืทีม่สีทิธเิชน่เดยีวกบัเรอื
ไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการพาณิชยน์าวก่ีอน
บรรทุกของนัน้ลงเรอือื่นทีม่ใิชเ่รอืไทย หรอืเป็นของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรอือื่นได ้
ทัง้น้ีไมว่า่การสัง่หรอืสัง่ซือ้สิง่ของดงักลา่วจากต่างประเทศเป็นแบบ เอฟโอบ,ี ซเีอฟอาร,์ ซไีอเอฟ หรอืแบบอื่นใด 
 ในการสง่มอบสิง่ของตามสญัญาใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ ถา้สิง่ของนัน้เป็นสิง่ของตามวรรคหนึ่ง ผูจ้ะขายจะตอ้งสง่มอบใบตราสง่ 
(Bill of Lading) หรอืสาํเนาใบตราสง่สาํหรบัของนัน้ ซึง่แสดงว่าไดบ้รรทกุมาโดยเรอืไทยหรอืเรอืทีม่สีทิธเิชน่เดยีวกบัเรอืไทย
ใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้พรอ้มกบัการสง่มอบสิง่ของดว้ย 
 ในกรณีทีส่ ิง่ของดงักลา่ว ไมไ่ดบ้รรทุกจากต่างประเทศมายงัประเทศไทยโดยเรอืไทย หรอืเรอื      ที่มสีทิธิ
เช่นเดยีวกบัเรอืไทย ผู้จะขายต้องส่งมอบหลกัฐานซึ่งแสดงว่าได้รบัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการ
พาณิชยน์าวใีหบ้รรทุกของ โดยเรอือืน่ไดห้รอืหลกัฐานซึง่แสดงวา่ไดช้าํระค่าธรรมเนียมพเิศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดย
เรอืไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการพาณิชยน์าวแีลว้อยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่ผูจ้ะซื้อดว้ย 
 ในกรณีทีผู่จ้ะขาย ไมส่ง่มอบหลกัฐาน อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงักล่าว ในวรรคสองขา้งตน้ใหแ้ก่       ผูจ้ะซือ้แต่จะขอสง่
มอบ สิง่ของดงักลา่วใหผู้จ้ะซือ้ก่อน โดยยงัไม่รบัชาํระเงนิคา่สิง่ของผูจ้ะซือ้มสีทิธริบัสิง่ของดงักล่าว ไวก้่อนและชาํระเงนิค่า
สิง่ของเมือ่ผูจ้ะขายไดป้ฏบิตัถูิกตอ้งครบถว้นดงักล่าวแลว้ได ้
 สญัญาน้ีทาํขึน้สองฉบบั มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั คู่สญัญาไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความโดยละเอยีดตลอดแลว้ จงึไดล้ง
ลายมอืชือ่พรอ้มทัง้ประทบัตรา (ถา้ม)ี ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยานและคูส่ญัญาต่างยดึถอืไวฝ่้ายละฉบบั 
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หมายเหตุ * เป็นขอ้ความ หรอืเงื่อนไขเพิม่เตมิ ซึง่สว่นราชการ ผูท้าํสญัญาอาจเลอืก ใชห้รอืตดัออกไดต้ามขอ้เทจ็จรงิ 


