ตัวอยางสัญญา
สัญญาซื้อขาย
แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป
สัญญาเลขที่………………………………………..…
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ……………………………..............ตําบล/แขวง…………………...…...
อําเภอ/เขต………….….....จังหวัด………………....เมื่อวันที่………..เดือน……………..พ.ศ… ….…….
ระหวาง……………….….....โดย.…………….................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกกวา “ผูซื้อ” ฝายหนึ่ง
กับ…………………....................ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ………………………………………...
มีสํานักงานใหญอยูเลขที่………………..ถนน……………………...ตําบล/แขวง…………………………
อําเภอ/เขต………......จังหวัด……………โดย…………......................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท…………………………….....................ลงวันที่
……………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่……………..……………………)* แนบทายสัญญานี้ (ใน
กรณีที่ผูขายเปนบุคคลธรรมดา
ใหใชขอความวากับ……………………………..อยูบานเลขที่……......ถนน
…………………..ตําบล/แขวง……………….…อําเภอ/เขต………………….
จังหวัด……………………)* ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอตกลงซื้อขาย
ผูซื้อตกลงซื้อและผูขายตกลงขาย………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
จํานวน…………………….เปนราคาทั้งสิ้น……………………...บาท (………………………………….)
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน………………………….…บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและคาใชจายทั้งปวงดวยแลว
ผูขายรับรองวาสิ่งที่ขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ และมี
คุณภาพ และคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนดไว ในเอกสารแนบทายสัญญา
ในกรณีที่เปนการซื้อสิ่งของซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอง ผูขายรับรองวา เมื่อตรวจทดสอบแลวตองมีคุณภาพ
และคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนดไวดวย
ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญา ดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของ สัญญานี้
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 ในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับ และ
ในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญา ขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจของผูซื้อ
ขอ 3 การสงมอบ

ผูขายจะสงมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญา ใหแกผูซื้อ ณ………………………………………..
…………………………..…. ภายในวันที่……………….เดือน………………….พ.ศ. …………………..
ใหถูกตอง และครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอ 1 แหงสัญญานี้ พรอมทั้งหีบหอ หรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบรอย
การสงมอบสิ่งของ ตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบ เพียงครั้งเดียว หรือสงมอบหลายครั้ง ผูขายจะตอง
แจงกําหนดเวลาสงมอบ แตละครั้ง โดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซื้อ ณ…………………ในเวลาราชการ กอนวันสง
มอบไมนอยกวา…………วันทําการ
ขอ 4. การใชเรือไทย
ถาสิ่งของที่ จะตองสงมอบให แกผูซื้อตามสัญญานี้ เปนสิ่งของที่ผูขาย จะตองสั่งหรือนําเขามาจาก ตาง
ประเทศ และสิ่งของนั้น ตองนําเขามา โดยทางเรือ ในเสนทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ ใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูขายตองจัดการให สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือ
ที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะ ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสง
เสริมการพาณิชยนาวี กอนปรรทุกของนั้น ลงเรืออื่นที่มิใชเรือไทย หรือเปนของที่รัฐมนตรีวากระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวน ใหบรรทุก โดยเรืออื่นได ทั้งนี้ ไมวาการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของ ดังกลาวจากตางประเทศ จะเปนแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟ
อาร,ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการสงมอบสิ่งของ ตามสัญญาใหแกผูซื้อ ถาสิ่งของนั้น เปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูขายจะตองสง มอบ ใบ
ตราสง (Bill of Lading) หรื อ สํา เนาใบตราสง สํา หรับ ของนั้น ซึ่ง แสดงวา ไดบรรทุ กมา โดยเรือ ไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อพรอมกับการสงมอบสิ่งของดวย
ในกรณีที่สิ่งของดังกลาว ไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียว
กับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวา ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ สงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกของ โดยเรืออื่นได หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงวา ไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือ
ไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลว อยางใดอยางหนึ่งแกผูซื้อดวย
ในกรณีที่ผูขาย ไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด ดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผูซื้อ แตจะขอสงมอบ
สิ่งของ ดังกลาวใหผูซื้อกอน โดยยังไมรับชําระเงินคา สิ่งของ ผูซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไวกอนและชําระเงินคาสิ่งของ
เมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได
ขอ 5. การตรวจรับ
เมื่อผูซื้อไดตรวจรับ สิ่งของที่สงมอบ และเห็นวาถูกตองครบถวน ตามสัญญาแลว ผูซื้อจะออก หลักฐานการรับ
มอบไวให เพื่อผูขาย นํามาเปน หลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิ่งของนั้น
ถาผลของการตรวจรับ ปรากฏวาสิ่งของ ที่ผูขายสงมอบ ไมตรงตามสัญญาขอ 1 ผูซื้อทรงไว ซึ่งสิทธิที่จะไมรับ
สิ่งของนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได และนําสิ่งของ มาสงมอบใหใหม
หรือตองทําการแกไข ใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะ เหตุดังกลาว ผูขาย
จะนํามาอางเปนเหตุ ขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได
ในกรณีที่ผูขายสงมอบ สิ่งของถูกตอง แตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน แตไมถูกตองทั้งหมด ผูซื้อจะ
ตรวจรับ เฉพาะสวนที่ถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได* (ความในวรรคสามนี้ จะไมกําหนดไว ใน
กรณีที่ผูซื้อตองการสิ่งของ ทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบ เปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบ
อยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ)
ขอ 6. การชําระเงิน
(ผูซื้อตกลงชําระเงิน คาสิ่งของตามขอ 1 ใหแกผูขาย เมื่อผูซื้อไดรับมอบ สิ่งของตามขอ 5 ไวโดยครบถวนแลว)*

(ผูซื้อตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ 1 ใหแกผูขาย ดังนี้
6.1 เงินลวงหนา จํานวน………..............บาท (……………………………..) จะจายใหภายใน
…………….วัน นับแต วันทําสัญญานี้ ทั้งนี้โดยผูขาย จะตองนําหลักประกันเงินลวงหนาเปน…………..….. (หนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ……….........เต็มตามจํานวนเงินลวงหนาที่ จะไดรับมา
มอบใหแกผูซื้อ เปนหลักประกันการชําระคืนเงินลวงหนากอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
6.2 เงินที่เหลือ จํานวน………………บาท (……………………………………….) จะจายให เมื่อผูซื้อไดรับ
มอบสิ่งของ ตามขอ 5 ไวโดยครบถวนแลว)*
การจายเงินตามเงื่อน ไขแหงสัญญานี้ ผูซื้อจะโอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย
ชื่อธนาคาร
…………….………..…..สาขา……………….…ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี……………………ทั้งนี้ ผูขายตกลง เปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับหารโอน ที่
ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ใหมีการหักเงิน ดังกลาวจากจํานวนเงินโอนใน งวดนั้นๆ(ความในวรรคนี้ ใชสําหรับ กรณีที่
สวนราชการ จะจายเงินตรงใหแกผูขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย
ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังกําหนด)
ขอ 7. การรับประกัน ความชํารุดบกพรอง
ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง
หรือขัดของ
ของสิ่งของตามสัญญานี้เปนเวลา………ป
…………………..เดือน นับแต วันที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว หากสิ่งของตามสัญญานี้ เกิดชํารุด
บกพรอง หรือขัดของอันเนื่องมาจาก การใชงานตามปกติ ผูขาย จะตองจัดการซอมแซม หรือแกไข ใหอยูในสภาพ ที่ใช
การไดดีดังเดิม ภายใน………..วัน นับแตวันที่ ไดรับแจง จากผูซื้อ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้
ผูขายไดนําหลักประกันเปน………………..เปนจํานวนเงิน…………บาท
(……………………………) ซึ่งเทากับรอยละ…………… (……….%) ของราคาทั้งหมด ตามสัญญา มามอบใหแกผูซื้อ
เพื่อเปนหลักการปฏิบัติ ตามสัญญานี้
หลักประกัน ที่ผูขายนํามามอบไว ตามวรรคหนึ่ง ผูซื้อจะคืน ใหเมื่อผูขายพน จากขอผูกผัน ตามสัญญานี้แลว
(สวนหลักประกันตามขอ 6.1 ผูซื้อจะคืนให พรอมกับ การจายเงินงวดสุดทายตามขอ 6.2)*
ขอ 9. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกําหนดสงมอบ สิ่งของตางสัญญานี้แลว ถาผูขายไมสงมอบสิ่งของ ที่ตกลงขายใหแก ผูซื้อ หรือสง
มอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนได
ในกรณีที่ผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซื้อมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือค้ํา
ประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8 เปนจํานวนเงินทั้งหมด หรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซื้อ จะเห็นสมควร และถาผู
ซื้อจัดซื้อสิ่งของ จากบุคคลอื่นเต็มจํานวน หรือเฉพาะจํานวนที่ขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด……….เดือน นับแต
วันเลิกสัญญา ผูขาย จะตองชดใชราคาที่เพิ่มขึ้น จากราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ดวย
ขอ 10. คาปรับ
ในกรณีที่ ผูซื้อมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาขอ 9 ผูขายจะตองชําระคาปรับให ผูซื้อเปนรายวัน ใน
อัตรารอยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของ ที่ยังไมไดรับมอบ นับแตวันถัดจาก วันครบกําหนดตาม
สัญญา จนถึงวันที่ผูขาย ไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวน

การคิดคาปรับ ในกรณีสิ่งของ ที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพียงบางสวน หรือขาดสวน
ประกอบ สวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการได โดยสมบูรณ ใหถือวายังไมได
สงมอบสิ่งของนั้นเลย และให
คิดคาปรับ จากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหวางที่ผูซื้อยังมิได ใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซื้อเห็นวาผูขาย ไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผู
ซื้อจะใชสิทธิบอกเลิก และริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ
8 กับเรียกรองใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้น ตามที่กําหนดไวในสัญญาขอ 9 วรรคสองก็ได และถาผูซื้อ ไดแจงขอเรียกรองให
ชําระคาปรับไปยังผูขาย เมื่อครบกําหนดสงมอบแลว ผูซื้อมีสิทธิที่จะปรับผูขาย จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ขอ 11. การรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย
ถาผูขาย ไมปฏิบัติตามสัญญา ขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูซื้อแลว ผู
ขายตองชดใชคาเสียหาย ใหแกผูซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันที่ ไดรับแจงจากผูซื้อ
ขอ 12. การขอขยายเวลาสงมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือบกพรองของฝายผูซื้อ หรือพฤติการณอันใด
อันหนึ่ง ซึ่งผูขายไมตองรับผิดชอบ ตามกฎหมายเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกําหนดเวลา
แหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือ ของด หรือลดคาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติ
การณ ดังกลาวพรอมหลักฐาน เปนหนังสือใหผูซื้อทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไป ตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง ในการที่จะขอขยาย
เวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับ โดยไมเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือบก
พรองของฝายผูซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือผูซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูซื้อที่จะพิจารณา
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาได อาน และเขาใจขอความ โดยละเอียดตลอดแลว
จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ
(ลงชื่อ)………………………..ผูซื้อ
(………………….……………….)
(ลงชื่อ)………………………..ผูขาย
(…………….……………………..)
(ลงชื่อ)………………………..พยาน
(…………………….……………..)
(ลงชื่อ)………………………..พยาน
(…………………………..………..)
_________________________________________________________________________
หมายเหตุ * เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งสวนราชการผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตามขอเท็จจริง

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันซอง)
เลขที่…………………….……
วันที่………………..……………….
ขาพเจา……………………...(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……………..……สํานักงานตั้งอยูเลขที่…………
......ถนน……………………..ตําบล/แขวง………….….……...อําเภอ/เขต…………………….
จังหวัด……...…..…..….โดย…………………..…….ผูมีอํานาจลงนามผูกผันธนาคาร/บริษัทเงินทุนขอทําหนังสือค้ํา
ประกันฉบับนี้ใหไวตอ…….….(ชื่อสวนราชการผูประกวดราคา)…………ดังมีขอความตอไปนี้
1. ตามที่ ………….(ชื่อผูเสนอราคา) ….…………ไดยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดซื้อ ..………ตาม
เอกสารประกวดราคา เลขที่ ………..ซึ่งตองวางหลักประกันซอง ตามเงื่อนไขการประกวดราคาตอ …………….(ชื่อสวน
ราชการผูประกวดราคา)……………เปนจํานวนเงิน …………….บาท (………………..) นั้น
ขาพเจายอมผูกผันตน โดยไมมีเงื่อน ไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมได เชนเดียวกับลูกหนี้ชั้นตน ในการชําระ
เงิน ตามสิทธิเรียกรองของ …….…….………….(ชื่อสวนราชการ ผูประกวดราคา) …………………..จํานวน ไมเกิน
……………….……….…..บาท (……………………………………)ในกรณี ………………...……… (ชื่อผูเสนอราคา)
………………..………..……ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ในการประกวดราคา อันเปนเหตุให.………………….(ชื่อสวนราช
การ ผูประกวดราคา)…………...…….มีสิทธิริบหลักประกันซอง หรือใหชดใชคาเสียหายใด ๆ รวมทั้งกรณีที่
…………..….… (ชื่อผูเสนอราคา) ……….………ไดถอนใบเสนอราคา ของตนภายในระยะเวลา ที่ใบเสนอราคา ยังมี
ผลอยู หรือมิไดไป ลงนามในสัญญา เมื่อไดรับแจง ไปทําสัญญา หรือมิไดวางหลักประกันสัญญา ภายในระยะเวลาที่
กําหนด ในเอกสารประกวดราคา โดยขาพเจา จะไมอางสิทธิใด ๆ เพื่อโตแยงและ….……………….…….…… (ชื่อสวน
ราชการผูประกวด)…..….………….……..
ไมจําเปนตองเรียกรองให
………………....…......
(ชื่อผูเสนอ
ราคา)………………………..ชําระหนี้นั้นกอน
2. หนังสือค้ําประกันนี้ มีผลใชบังคับตั้งแต …………….…….. ถึง ......………………………และขาพเจาจะไม
เพิกถอนการค้ําประกันนี้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3. ถา ………………..…….(ชื่อผูเสนอราคา)………….…...………..ขยายกําหนดเวลายืนราคา ของการเสนอ
ราคาออกไป ขาพเจายินยอม ที่จะขยายกําหนดเวลา การค้ําประกันนี้ ออกไปเวลาเทากับระยะเวลายืนราคาที่ไดขยาย
ออกไปดังกลาว
ขาพเจาไดลงนาม และประทับตรา ไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
(ลงชื่อ)……………………..ผูค้ําประกัน
(……………………………….………)
ตําแหนง……………………………….
(ลงชื่อ)…………………..……..พยาน
(………………………………………)
(ลงชื่อ)………………………..พยาน
(………………………….…………)

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที่…………………….
วันที่……………………..................
ขาพเจา ………...………….(ชื่อธนาคาร)……………….….สํานักงานตั้งอยูเลขที่………………
ถนน ………………....…ตําบล/แขวง ………….…..อําเภอ/เขต ………………จังหวัด …….…………..
โดย ………...…………..ผูมีอํานาจลงนามผูกผันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ ใหไวตอ……...…………(ชื่อ
สวนราชการผูซื้อ)……………….ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “ผูขาย” ไดทําสัญญาซื้อขาย ……………….กับผูซื้อ ตามสัญญา
เลขที่ ……..….……..ลงวันที่ ..………..………ซึ่งผูขาย ตองวางหลักประกัน การปฏิบัติ ตาม สัญญาตอผูซื้อ เปน
จํานวนเงิน………..…..บาท(………….………..…..) ซึ่งเทากับรอยละ ………..(…………..………%) ของราคาทั้งหมด
ตามสัญญา
ขาพเจายอมผูกพันตน โดยไมมีเงื่อนไข ที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมได เชนเดียวกับลูกหนี้ชั้นตน ในการ
ชําระเงิน ใหตามสิทธิเรียกรองของผูซื้อ จํานวนเงินไมเกิน………………………………บาท
(…………………………..) ในกรณีที่ผูขาย กอใหเกิดความเสียหายใด ๆ หรือตองชําระคาปรับ หรือคาใชจายใด ๆ หรือ
ผูขายมิไดปฏิบัติ ตามภาระหนาที่ใด ๆ ที่กําหนดสัญญาดังกลาวขางตน ทั้งนี้ โดยขาพเจาจะไมอางถึงสิทธิใด ๆ เพื่อโต
แยง และผูซื้อไมจําเปนตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้นั้นกอน
2. หากผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแกผูขาย หรือยินยอมใหผูขายปฏิบัติผิดแผก ไปจากเงื่อนไข ๆ ในสัญญา ให
ถือวาขาพเจาไดยินยอม ในกรณีนั้น ๆ ดวย
3. หนังสือค้ําประกันนี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาซื้อขาย ดังกลาวขางตนจนถึงวันที่ภาระหนาที่ทั้งหลาย
ของผูขาย จะไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกัน ไมวากรณี ใด ๆ ตราบเทาที่ผูขายยังตอง
รับผิดชอบ ตอผูซื้อตามสัญญาซื้อขายอยู
ขาพเจาไดลงนามประทับตรา ไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
(ลงชื่อ)…………….……………ผูค้ําประกัน
(……………………………………………)
ตําแหนง……………………………………
(ลงชื่อ)………………………………พยาน
(………………………………………..…)
(ลงชื่อ)……………………..............พยาน
(……………………………………….…)

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา)
เลขที่………………….

วันที่…………..………..……………

ขาพเจา………..…..(ชื่อธนาคาร)………….…….สํานักงานตั้งอยูเลขที่……...……ถนน ………ตําบล/แขวง
…….…อําเภอ/เขต…...…จังหวัด…...….โดย……...…ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ให
ไวตอ……(ชื่อสวนราชการ)………ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“ผูซื้อ” ดังมีขอความตอไปนี้
1. ตามที่ …….(ชื่อผูขาย)………..ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขาย” ไดทําสัญญากับผูซื้อตามสัญญาเลขที่….ลงวันที่
…….ซึ่งผูขายมีสิทธิที่จะขอรับเงินคาพัสดุลวงหนาเปนจํานวนเงิน…..บาท(…………) นั้น
2.
ขาพเจายินยอม
ค้ําประกันการจายเงินคาพัสดุหนา
ที่ผูขายไดรับไปภายในวงเงิน……..บาท
(……………………)
3. หากผูซึ่งไดรับเงิน คาพัสดุลวงหนาตามขอ 1 จากผูซื้อไปแลว ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ
แนบทายสัญญา อันเปนเหตุใหตองจายเงินคาพัสดุลวงหนา ที่ไดรับไปดังกลาวคืนใหแกผูซื้อ หรือผูขายมีความผูกผัน ที่
จะตองจายคืนเงินคาพัสดุลวงหนาแกผูซื้อไมวากรณีใดๆ
ขาพเจาตกลงที่จะจายคืนเงินลวงหนาเต็มตามจํานวน
……..…..บาท(……..…….……..)หรือตามจํานวนที่ยังคางอยู ใหแกผูซื้อภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับคําบอก
กลาว เปนหนังสือจากผูซื้อ โดยผูซื้อไมจําตองเรียกรอง ใหผูขายชําระหนี้กอน
หากผูซื้อไดขยายระยะเวลา ใหแกผูขาย หรือยินยอมใหผูขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญา ให
ถือวาขาพเจาไดยินยอม ในกรณีนั้น ๆ ดวย
4. ขาพเจา จะไมเพิกถอน การค้ําประกัน ไมวากรณีใด ๆ ตราบเทาที่ผูขาย ยังตองรับผิดชอบ ตอผูซื้อตาม
สัญญาอยู
ขาพเจาไดลงนาม และประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
(ลงชื่อ)…………………………ผูค้ําประกัน
(……………………………………..…….)
ตําแหนง…………………………………..
(ลงชื่อ)…………………………..…พยาน
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………….……พยาน
(…………………………………….….)

