
ตัวอย�างสัญญา 
สัญญาซ้ือขาย 

 
แบบสัญญาซ้ือขาย 

 
สัญญาเลขท่ี……………………… 

 
 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………………….……………..…………..............ตําบล/แขวง………………………………….…... 
อําเภอ/เขต………….…………………......จังหวัด………………….………....เม่ือวันท่ี….……..เดือน………….……..พ.ศ… ….……. 
ระหว%าง………..……….…………..…....โดย.…………………..…….................ซ่ึงต%อไปในสัญญานี้เรียกกว%า “ผู0ซ้ือ” ฝ3ายหนึ่ง 
กับ…………………………….……………....................ซ่ึงจดทะเบียนเป4นนิติบุคคล ณ ………………..………..…………………... 
มีสํานักงานใหญ%อยู%เลขท่ี………….……..ถนน………….…………...ตําบล/แขวง………………………………………………………… 
อําเภอ/เขต……………………......จังหวัด………………...……โดย…………......................ผู0มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ0นส%วนบริษัท……………………………………………………....................                
ลงวันท่ี……………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี…………..…..…………….…………)* แนบท0ายสัญญานี้ 
(ในกรณีท่ีผู0ขายเป4นบุคคลธรรมดา ให0ใช0ข0อความว%า กับ……………………………………………..อยู%บ0านเลขท่ี…..…......
ถ น น ……..……………………..ตํ า บ ล /แ ข ว ง ….………………………..………….…อํ า เ ภ อ /
เขต….…………………………….……………. 
จังหวัด…………………………………………..……) * ซ่ึงต%อไปในสัญญานี้เรียกว%า “ผู0ขาย” อีกฝ3ายหนึ่ง 
 คู%สัญญาได0ตกลงกันมีข0อความดังต%อไปนี้ 

 ข�อ 1. ข�อตกลงซ้ือขาย 
ผู0ซ้ือตกลงซ้ือและผู0ขายตกลงขาย………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
จํานวน…………………….เป4นราคาท้ังสิ้น……………….………...บาท (………………………………….) 
ซ่ึงได0รวมภาษีมูลค%าเพ่ิมจํานวน……………………บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและค%าใช0จ%ายท้ังปวงด0วยแล0ว 
 ผู0ขายรับรองว%าสิ่งท่ีขายให0ตามสัญญานี้เป4นของแท0 ของใหม% ไม%เคยใช0งานมาก%อน ไม%เป4นของเก%า
เก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม%ต่ํากว%าท่ีกําหนดไว0ในเอกสารแนบท0ายสัญญา 
 ในกรณีท่ีเป4นการซ้ือสิ่งของซ่ึงจะต0องมีการตรวจทดลอง ผู0ขายรับรองว%า เม่ือตรวจทดสอบแล0วต0อง
มีคุณภาพและคุณสมบัติไม%ต่ํากว%าท่ีกําหนดไว0ด0วย 

 ข�อ 2. เอกสารอันเป�นส�วนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบท0ายสัญญาดังต%อไปนี้ให0ถือเป4นส%วนหนึ่งของ สัญญานี้ 

2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)………………… จํานวน…….........หน0า 
2.2 ผนวก 2………….(แคตตาล็อก)*…………………………………….. จํานวน…………..หน0า 
2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)* …………………………………………. จํานวน…………..หน0า 
2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา) ……………………………………จํานวน…………..หน0า 
2.5 …………………….ฯลฯ…………………… 

 ความใดในเอกสารแนบท0ายสัญญาท่ีขัดแย0งกับข0อความในสัญญานี้ ให0ใช0ข0อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีท่ีเอกสารแนบท0ายสัญญาขัดแย0งกันเอง ผู0ขายจะต0องปฏิบัติตามคําวินิจของผู0ซ้ือ 



 ข�อ 3. การส�งมอบ 
 ผู0ขายจะส%งมอบสิ่งของท่ีซ้ือขายตามสัญญาให0แก%ผู0ซ้ือ ณ…………………………………………………….. 
ภายในวันท่ี……………….เดือน……………….………….พ.ศ. …………………..ให0ถูกต0องและครบถ0วนตามท่ีกําหนดไว0ใน 
ข0อ 1 แห%งสัญญานี้ พร0อมท้ังหีบห%อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร0อย 
 การส%งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม%ว%าจะเป4นการส%งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส%งมอบหลายครั้งผู0ขาย
จะต0องแจ0งกําหนดเวลาส%งมอบแต%ละครั้งโดยทําเป4นหนังสือนําไปยื่นต%อผู0ซ้ือ ณ…………………………ในเวลาราชการ 
ก%อนวันส%งมอบไม%น0อยกว%า……………วันทําการ 

 ข�อ 4. การใช�เรือไทย 
 ถ0าสิ่งของท่ีจะต0องส%งมอบให0แก%ผู0ซ้ือตามสัญญานี้ เป4นสิ่งของท่ีผู0ขายจะต0องสั่งหรือนําเข0ามาจาก
ต%างประเทศ และสิ่งของนั้นต0องนําเข0ามาโดยทางเรือในเส0นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู% และสามารถให0บริการ
รับขนได0ตามท่ีรัฐมนตรีว%าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู0ขายต0องจัดการให0สิ่งของดังกล%าวบรรทุกโดย
เรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช%นเดียวกับเรือไทยจากต%างประเทศมายังประเทศไทย เว0นแต%จะได0รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการส%งเสริมการพาณิชยนาวี ก%อนปรรทุกของนั้น ลงเรืออ่ืนท่ีมิใช%เรือไทย หรือเป4นของท่ี
รัฐมนตรีว%ากระทรวงคมนาคมประกาศยกเว0นให0บรรทุกโดยเรืออ่ืนได0 ท้ังนี้ ไม%ว%าการสั่งหรือสั่งซ้ือสิ่งของดังกล%าว
จากต%างประเทศจะเป4นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอารK, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
 ในการส%งมอบสิ่งของตามสัญญาให0แก%ผู0ซ้ือ ถ0าสิ่งของนั้นเป4นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู0ขายจะต0องส%ง
มอบใบตราส%ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส%งสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงว%าได0บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือท่ี
มีสิทธิเช%นเดียวกับเรือไทยให0แก%ผู0ซ้ือพร0อมกับการส%งมอบสิ่งของด0วย 
 ในกรณีท่ีสิ่งของดังกล%าวไม%ได0บรรทุกจากต%างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมี
สิทธิเช%นเดียวกับเรือไทย ผู0ขายต0องส%งมอบหลักฐานซ่ึงแสดงว%าได0รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส%งเสริม
การพาณิชยนาวี ฃให0บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได0 หรือหลักฐานซ่ึงแสดงว%าได0ชําระค%าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม%
บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว%าด0วยการส%งเสริมการพาณิชยนาวีแล0วอย%างใดอย%างหนึ่งแก%ผู0ซ้ือด0วย 
 ในกรณีท่ีผู0ขายไม%ส%งมอบหลักฐานอย%างหนึ่งอย%างใดดังกล%าวในสองวรรคข0างต0นให0แก%ผู0 ซ้ือ 
แต%จะขอส%งมอบสิ่งของดังกล%าวให0ผู0ซ้ือก%อน โดยยังไม%รับชําระเงินค%าสิ่งของ ผู0ซ้ือมีสิทธิรับสิ่งของดังกล%าวไว0ก%อน
และชําระเงินค%าสิ่งของเม่ือผู0ขายได0ปฏิบัติถูกต0องครบถ0วนดังกล%าวแล0วได0 

 ข�อ 5. การตรวจรับ 
 เม่ือผู0 ซ้ือได0ตรวจรับสิ่งของท่ีส%งมอบและเห็นว%าถูกต0องครบถ0วนตามสัญญาแล0ว ผู0 ซ้ือจะออก 
หลักฐานการรับมอบไว0ให0 เพ่ือผู0ขายนํามาเป4น หลักฐานประกอบการขอรับเงินค%าสิ่งของนั้น 
 ถ0าผลของการตรวจรับปรากฏว%าสิ่งของท่ีผู0ขายส%งมอบไม%ตรงตามสัญญาข0อ 1 ผู0ซ้ือทรงไว0ซ่ึงสิทธิ  
ท่ีจะไม%รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช%นว%านี้ ผู0ขายต0องรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท%าท่ีจะทําได0และนําสิ่งของ    
มาส%งมอบให0ใหม% หรือต0องทําการแก0ไขให0ถูกต0องตามสัญญาด0วยค%าใช0จ%ายของผู0ขายเอง และระยะเวลาท่ีเสียไป
เพราะเหตุดังกล%าวผู0ขายจะนํามาอ0างเป4นเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดค%าปรับไม%ได0 
 ในกรณีท่ีผู0ขายส%งมอบสิ่งของถูกต0องแต%ไม%ครบจํานวน หรือส%งมอบครบจํานวน แต%ไม%ถูกต0อง
ท้ังหมด ผู0ซ้ือจะตรวจรับเฉพาะส%วนท่ีถูกต0อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส%วนนั้นก็ได0* (ความในวรรคสาม
นี้ จะไม%กําหนดไว0ในกรณีท่ีผู0ซ้ือต0องการสิ่งของท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการซ้ือสิ่งของท่ีประกอบเป4นชุดหรือ
หน%วย ถ0าขาดส%วนประกอบอย%างหนึ่งอย%างใดไปแล0ว จะไม%สามารถใช0งานได0โดยสมบูรณK) 

 



 ข�อ 6. การชําระเงิน 
 (ผู0 ซ้ือตกลงชําระเงินค%าสิ่งของตามข0อ 1 ให0แก%ผู0ขาย เม่ือผู0 ซ้ือได0รับมอบสิ่งของตามข0อ 5 
ไว0โดยครบถ0วนแล0ว)* 
 (ผู0ซ้ือตกลงชําระเงินค%าสิ่งของตามข0อ 1 ให0แก%ผู0ขาย ดังนี้ 

6.1 เงินล%วงหน0า จํานวน………................บาท (………......……………………..) จะจ%ายให0ภายใน 
……………..….วัน นับแต%วันทําสัญญานี้ ท้ังนี้โดยผู0ขาย จะต0องนําหลักประกันเงินล%วงหน0าเป4น ……………..…............. 
(หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………......... เต็มตามจํานวนเงินล%วงหน0า 
ท่ีจะได0รับมามอบให0แก%ผู0ซ้ือเป4นหลักประกันการชําระคืนเงินล%วงหน0าก%อนการรับชําระเงินล%วงหน0านั้น 

6.2 เงินท่ีเหลือ จํานวน…………..………บาท (……………………………………….) จะจ%ายให0เม่ือผู0ซ้ือ
ได0รับมอบสิ่งของ ตามข0อ 5 ไว0โดยครบถ0วนแล0ว)* 
 การจ�ายเงินตามเง่ือนไขแห�งสัญญานี้ ผู�ซ้ือจะโอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู�ขาย
ช่ือธนาคาร………….………..…..สาขา……….................................……….…ช่ือบัญชี……...............……………………… 
เลขท่ีบัญชี……………………ท้ังนี้ ผู�ขายตกลงเป�นผู�รับภาระเงินค�าธรรมเนียม หรือค�าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน
ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให�มีการหักเงินดังกล�าวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้      
ใช�สําหรับกรณีท่ีส�วนราชการจะจ�ายเงินตรงให�แก�ผู�ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข�าบัญชี
เงินฝากธนาคารของผู�ขาย ตามแนวทาง ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด) 

 ข�อ 7. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
 ผู0ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร%องหรือขัดข0องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป4นเวลา.........…ปY 
……………..เดือน นับแต%วัน ท่ีผู0 ซ้ือได0รับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกล%าว หากสิ่ งของตามสัญญานี้  
เกิดชํารุดบกพร%องหรือขัดข0องอันเนื่องมาจากการใช0งานตามปกติ ผู0ขายจะต0องจัดการซ%อมแซมหรือแก0ไข 
ให0อยู%ในสภาพท่ีใช0การได0ดีดังเดิม ภายใน….....วัน นับแต%วันท่ีได0รับแจ0งจากผู0ซ้ือโดยไม%คิดค%าใช0จ%ายใดๆ ท้ังสิ้น 

 ข�อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในขณะทําสัญญานี้  ผู0 ขายได0นํ าหลักประกันเป4น………………..เป4นจํานวนเงิน…………บาท 
(……………………………) ซ่ึงเท%ากับร0อยละ…………… (……….%) ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบให0แก%ผู0ซ้ือเพ่ือ
เป4นหลักการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 หลักประกันท่ีผู0ขายนํามามอบไว0ตามวรรคหนึ่ ง ผู0 ซ้ือจะคืนให0 เม่ือผู0ขายพ0นจากข0อผูกพัน 
ตามสัญญานี้แล0ว (ส%วนหลักประกันตามข0อ 6.1 ผู0ซ้ือจะคืนให0พร0อมกับการจ%ายเงินงวดสุดท0ายตามข0อ 6.2)* 

ข�อ 9. การบอกเลิกสัญญา 
 เม่ือครบกําหนดส%งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล0วถ0าผู0ขายไม%ส%งมอบสิ่งของท่ีตกลงขายให0แก%  
ผู0ซ้ือหรือส%งมอบไม%ถูกต0อง หรือไม%ครบจํานวน ผู0ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือบางส%วนได0 
 ในกรณีท่ีผู0ซ้ือใช0สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู0ซ้ือมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร0องจากธนาคารผู0ออก
หนังสือคํ้าประกันตามสัญญา (ข0อ 6 และ)* ข0อ 8 เป4นจํานวนเงินท้ังหมด หรือแต%บางส%วนก็ได0 แล0วแต%ผู0 ซ้ือ  
จะเห็นสมควร และถ0าผู0ซ้ือจัดซ้ือสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดส%ง แล0วแต%กรณี ภายใน
กําหนด……….เดือน นับแต%วันบอกเลิกสัญญา ผู0ขายจะต0องชดใช0ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว0ในสัญญานี้ด0วย 

 

 



ข�อ 10. ค�าปรับ 
 ในกรณีท่ีผู0ซ้ือมิได0ใช0สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข0อ 9 ผู0ขายจะต0องชําระค%าปรับให0ผู0ซ้ือเป4น
รายวันในอัตราร0อยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของท่ียังไม%ได0รับมอบ นับแต%วันถัดจาก วันครบกําหนด
ตามสัญญาจนถึงวันท่ีผู0ขายได0นําสิ่งของมาส%งมอบให0แก%ผู0ซ้ือจนถูกต0องครบถ0วน 
 การคิดค%าปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงซ้ือขายประกอบกันเป4นชุด แต%ผู0ขายส%งมอบเพียงบางส%วน 
หรือขาดส%วนประกอบส%วนหนึ่งส%วนใดไป ทําให0ไม%สามารถใช0การได0 โดยสมบูรณK ให0ถือว%ายังไม%ได0        ส%งมอบ
สิ่งของนั้นเลย และให0คิดค%าปรับ จากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
 ในระหว%างท่ีผู0ซ้ือยังมิได0ใช0สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู0ซ้ือเห็นว%าผู0ขายไม%อาจปฏิบัติตามสัญญา
ต%อไปได0 ผู0ซ้ือจะใช0สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร0องจากธนาคารผู0ออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญา 
(ข0อ 6 และ)* ข0อ 8 กับเรียกร0องให0ชดใช0ราคาท่ีเพ่ิมข้ึน ตามท่ีกําหนดไว0ในสัญญาข0อ 9 วรรคสองก็ได0 และถ0าผู0ซ้ือ  
ได0แจ0งข0อเรียกร0องให0ชําระค%าปรับไปยังผู0ขาย เม่ือครบกําหนดส%งมอบแล0ว ผู0ซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผู0ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญา 
ได0อีกด0วย 

ข�อ 11. การรับผิดชอบชดใช�ค�าเสียหาย 
 ถ0าผู0ขายไม%ปฏิบัติตามสัญญาข0อหนึ่งข0อใดด0วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป4นเหตุให0เกิดความเสียหายแก%
ผู0ซ้ือแล0ว ผู0ขายต0องชดใช0ค%าเสียหายให0แก%ผู0ซ้ือโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับต้ังแต%วันท่ี ได0รับแจ0งจากผู0ซ้ือ 

ข�อ 12. การขอขยายเวลาส�งมอบ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร%องของฝ3ายผู0ซ้ือหรือ
จากพฤติการณKอันใดอันหนึ่งซ่ึงผู0ขายไม%ต0องรับผิดชอบตามกฎหมายเป4นเหตุให0ผู0ขายไม%สามารถส%งมอบสิ่งของตาม
เง่ือนไขและกําหนดเวลาแห%งสัญญานี้ได0 ผู0ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดค%าปรับได0 
โดยจะต0องแจ0งเหตุหรือพฤติการณKดังกล%าวพร0อมหลักฐาน เป4นหนังสือให0ผู0ซ้ือทราบภายใน 15 วัน นับแต%วันท่ีเหตุ
นั้นสิ้นสุดลง 
 ถ0าผู0ขายไม%ปฏิบัติให0เป4นไปตามความในวรรคหนึ่งให0ถือว%าผู0ขายได0สละสิทธิเรียกร0องในการท่ีจะ
ขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค%าปรับ โดยไม%มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิน เว0นแต%กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร%องของฝ3ายผู0ซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ0ง หรือผู0ซ้ือทราบดีอยู%แล0วต้ังแต%ต0น 
 การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค%าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู%ในดุลพินิจของผู0ซ้ือท่ีจะพิจารณา 
 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีข0อความถูกต0องตรงกัน คู%สัญญาได0อ%านและเข0าใจข0อความโดยละเอียดตลอดแล0ว 
จึงได0ลงลายมือชื่อพร0อมท้ังประทับตรา (ถ0ามี) ไว0เป4นสําคัญต%อหน0าพยาน และคู%สัญญาต%างยึดถือไว0ฝ3ายละฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู0ซ้ือ 
      (……........……...…………………….) 

(ลงชื่อ)……………………………………….ท่ีขาย 
      (……........……...…………………….) 

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

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

__________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ *  เป4นข0อความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงส%วนราชการผู0ทําสัญญา อาจเลือกใช0หรือตัดออกได0ตามข0อเท็จจริง 



แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันซอง) 

เลขท่ี…………………….……                        วันท่ี…………..........……..………………. 
 ข0าพเจ0า……………............(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)…….......…..……สํานักงานต้ังอยู%เลขท่ี……….....…......
ถนน…………….....……..ตําบล/แขวง……..........….…....…...อําเภอ/เขต……..................…….จังหวัด……...….............…. 
โดย………………...........…..…….ผู0มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุนขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให0ไว0ต%อ 
…….......….(ชื่อส%วนราชการผู0ประกวดราคา)…………ดังมีข0อความต%อไปนี้ 
 1. ตามท่ี ………….(ชื่อผู0เสนอราคา) ….…………ได0ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดซ้ือ ..……….............
ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี ………...ซ่ึงต0องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคาต%อ ……………. 
(ชื่อส%วนราชการผู0ประกวดราคา)……................……เป4นจํานวนเงิน ………….บาท (……........................…………..) นั้น 
 ข0าพเจ0ายอมผูกพันตนโดยไม%มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไม%ได0เช%นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต0น 
ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกร0องของ …….……….(ชื่อส%วนราชการผู0ประกวดราคา) ………..จํานวน ไม%เกิน 
……………….…..บาท (………...............…………......…) ในกรณี ……...……................(ชื่อผู0เสนอราคา) ……..........……… 
ไม%ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคา อันเป4นเหตุให0.………..….(ชื่อส%วนราชการผู0ประกวดราคา)……..…............ 
มีสิทธิริบหลักประกันซองหรือให0ชดใช0ค%าเสียหายใด ๆ รวมท้ังกรณีท่ี……….… (ชื่อผู0เสนอราคา) ……………ได0ถอนใบ
เสนอราคาของตนภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู% หรือมิได0ไปลงนามในสัญญาเม่ือได0รับแจ0งไปทําสัญญา 
หรือมิได0วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดยข0าพเจ0าจะไม%อ0างสิทธิใด ๆ 
เพ่ื อโต0แย0 ง และ….………………..…… (ชื่ อส% วนราชการผู0 ประกวด)…..…….…….. ไม% จํ าเป4นต0 องเรียกร0องให0 
………………....…...... (ชื่อผู0เสนอราคา)………………………..ชําระหนี้นั้นก%อน 
 2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช0บังคับต้ังแต% ……...……….…….. ถึง .....……………………… และข0าพเจ0าจะไม%
เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว0 
 3. ถ0า …….(ชื่อผู0เสนอราคา)……..ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป ข0าพเจ0ายินยอม ท่ีจะ
ขยายกําหนดเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปเวลาเท%ากับระยะเวลายืนราคาท่ีได0ขยายออกไปดังกล%าว 
 ข0าพเจ0าได0ลงนามและประทับตราไว0ต%อหน0าพยานเป4นสําคัญ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู0คํ้าประกัน 
           (……........……...…………………….) 
ตําแหน%ง …........…......…...………………… 

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

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



 
แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 
เลขท่ี…………………...….                       วันท่ี…………………......….................. 

ข0าพเจ0า ………...………….(ชื่อธนาคาร)……………….........................….สํานักงานต้ังอยู%เลขท่ี…......…………… 
ถนน ……………….........…ตําบล/แขวง ……...........….….…..อําเภอ/เขต …................……………จังหวัด …….....………….. 
โดย ……......................….....…….. ผู0 มี อํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ ให0 ไว0
ต%อ…..…...……...…(ชื่อส%วนราชการผู0ซ้ือ)…..…...……….ซ่ึงต%อไปนี้เรียกว%า “ผู0ซ้ือ” ดังมีข0อความต%อไปนี้ 

1. ตามท่ี ....................(ชื่อผู0ขาย)......... ซ่ึงต%อไปนี้เรียกว%า “ผู0ขาย” ได0ทําสัญญาซ้ือขาย ……………...….กับ
ผู0ซ้ือตามสัญญาเลขท่ี ……...….…. ลงวันท่ี ..…....……..………ซ่ึงผู0ขายต0องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต%อผู0ซ้ือ 
เป4นจํานวนเงิน……….........…..บาท(…………....………..…..) ซ่ึงเท%ากับร0อยละ …..……..(……..……..………%) ของราคา
ท้ังหมดตามสัญญา 
 ข0าพเจ0ายอมผูกพันตนโดยไม%มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไม%ได0เช%นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต0น ในการ
ชําระเงินให0ตามสิทธิเรียกร0องของผู0ซ้ือ จํานวนเงินไม%เกิน…………………บาท(…………………………..) ในกรณีท่ีผู0ขาย
ก%อให0เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต0องชําระค%าปรับ หรือค%าใช0จ%ายใด ๆ หรือผู0ขายมิได0ปฏิบัติ ตามภาระหน0าท่ีใด ๆ 
ท่ีกําหนดในสัญญาดังกล%าวข0างต0น ท้ังนี้ โดยข0าพเจ0าจะไม%อ0างสิทธิใด ๆ เพ่ือโต0แย0ง และผู0ซ้ือไม%จําเป4นต0องเรียกร0อง
ให0ผู0ขายชําระหนี้นั้นก%อน 
 2. หากผู0ซ้ือได0ขยายระยะเวลาให0แก%ผู0ขายหรือยินยอมให0ผู0ขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไขใด ๆ ในสัญญา 
ให0ถือว%าข0าพเจ0าได0ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด0วย 
 3. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช0บังคับต้ังแต%วันทําสัญญาซ้ือขายดังกล%าวข0างต0นจนถึงวันท่ีภาระหน0าท่ี
ท้ังหลายของผู0ขายจะได0ปฏิบัติให0สําเร็จลุล%วงไป และข0าพเจ0าจะไม%เพิกถอนการคํ้าประกันไม%ว%ากรณีใด ๆ ตราบเท%าท่ี 
ผู0ขายยังต0องรับผิดชอบ ต%อผู0ซ้ือตามสัญญาซ้ือขายอยู% 
 ข0าพเจ0าได0ลงนามและประทับตราไว0ต%อหน0าพยานเป4นสําคัญ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู0คํ้าประกัน 
           (……........……...…………………….) 
ตําแหน%ง …........…......…...………………… 

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

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

 
 

 

 

 



แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันการรับเงินค%าพัสดุล%วงหน0า) 

เลขท่ี………………….                    วันท่ี……….......…..………..…………… 
ข0าพเจ0า………..…..(ชื่อธนาคาร)………...........…….สํานักงานต้ังอยู%เลขท่ี…….....……ถนน …….............… 

ตําบล/แขวง……......................…อําเภอ/เขต….............................…จังหวัด….................….โดย….....................…...…. 
ผู0มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให0ไว0ต%อ…...…(ชื่อส%วนราชการ)…..……ซ่ึงต%อไปนี้
เรียกว%า “ผู0ซ้ือ” ดังมีข0อความต%อไปนี้ 
 1. ตามท่ี …….(ชื่อผู0ขาย)………..ซ่ึงต%อไปนี้เรียกว%า “ผู0ขาย” ได0ทําสัญญากับผู0ซ้ือตามสัญญาเลขท่ี…........ 
ลงวันท่ี…...........…......ซ่ึงผู0ขายมีสิทธิท่ีจะขอรับเงินค%าพัสดุล%วงหน0าเป4นจํานวนเงิน…..........บาท(……...........……) นั้น 
 2. ข0าพเจ0ายินยอมคํ้าประกันการจ%ายเงินค%าพัสดุล%วงหน0าท่ีผู0ขายได0รับไปภายในวงเงิน….......…..บาท 
(……………………) 
 3. หากผู0ขายซ่ึงได0รับเงินค%าพัสดุล%วงหน0าตามข0อ 1 จากผู0ซ้ือไปแล0วไม%ปฏิบัติตามสัญญาหรือตามเง่ือนไข
อ่ืน ๆ แนบท0ายสัญญา อันเป4นเหตุให0ต0องจ%ายเงินค%าพัสดุล%วงหน0าท่ีได0รับไปดังกล%าวคืนให0แก%ผู0ซ้ือ หรือผู0ขายมี
ความผูกพันท่ีจะต0องจ%ายคืนเงินค%าพัสดุล%วงหน0าแก%ผู0ซ้ือไม%ว%ากรณีใด ๆ ข0าพเจ0าตกลงท่ีจะจ%ายคืนเงินล%วงหน0าเต็ม
ตามจํานวน……......…..บาท(……..…….……..)หรือตามจํานวนท่ียังค0างอยู% ให0แก%ผู0ซ้ือภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได0
รับคําบอกกล%าวเป4นหนังสือจากผู0ซ้ือ โดยผู0ซ้ือไม%จําต0องเรียกร0องให0ผู0ขายชําระหนี้ก%อน 
 หากผู0ซ้ือได0ขยายระยะเวลาให0แก%ผู0ขายหรือยินยอมให0ผู0ขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไขใด ๆ ในสัญญาให0
ถือว%าข0าพเจ0าได0ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด0วย 
 4. ข0าพเจ0าจะไม%เพิกถอนการคํ้าประกันไม%ว%ากรณีใด ๆ ตราบเท%าท่ีผู0ขาย ยังต0องรับผิดชอบต%อผู0ซ้ือตาม
สัญญาอยู% 
 ข0าพเจ0าได0ลงนามและประทับตราไว0ต%อหน0าพยานเป4นสําคัญ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู0คํ้าประกัน 
           (……........……...…………………….) 
ตําแหน%ง …........…......…...………………… 

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

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


