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สัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร ์
(ฉบับแก้!ขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา 
เลขท่ี ๒๘/๒๕๖๕

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ 
หมู่ท่ี ๑๕ ตำบล ป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ^  เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ 
ราชการแทนนายกองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน ท่ี 
๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท เดอะซิส 
เต็ม ลำพูน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขท่ี ๓๖๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายอภิชาติ ยานะเรือง ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง 
ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ลพ. 
๐๐๐๖๕๐ ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ชาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ตามที่ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ชายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล 

ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห ้อและรุ่นคอมพิวเตอร์ ตามผนวก ๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 

“คอมพิวเตอร์” ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ รวมเป็นราคาคอมพิวเตอร์และค่าติดตั้ง 
ทั้งสิ้น ๑ ,๓ ๘ ๖,๖๔ ๐.๐๐ บาท (หนึ่งล ้านสามแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยส ี่ส ิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม 
ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๙๐,๗๑๔.๗๗ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากร 
อ่ืน  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รายการใดแตกต่างไปจากรายละเอียด 
ที่กำหนดไวในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๑ มาติดตั้งให้ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ 
จากผู้ซ ื้อก่อน และคอมพิวเตอร์ท ี่จะนำมาติดตั้งด ังกล่าวนั้นจะต้องมีค ุณสมบัติไม่ต ํ่ากว่าท ี่กำหนดไร้ใน 
เอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๑ และ ๒ ทั้งนี้จะต้องไม่คิดราคาเพิ่มจากผู้ซื้อไม่ว่าในกรณีใด

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้!ขสัญญาดังกล่าว ดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงน้ีแนบท้ายสัญญาและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 

เลขท่ี ๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
<=* ร -' oข้อ ๒ ตามที่บริษัท เดอะซิสเต็ม ลำพูน จำกัด ขอเปล ี่ยน แปลงย ี่ห ้อ เ^ะส ิน ^จวน ใน  ๖ 

รายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้อนุมัติให้แก้ไขเอกสารอันเป็นส่วนบุชุ่3ข^^ญ!ซา"ซ ื้ก ั^นปรุ 
รายการ แก้!ชปรับลดวงเงินตามสัญญาคงเหลือ ๑,๓๖๕,๗๘๔.๑๖ บาท(หนึ่งล ้านเ^ - - 1- - - -
ร้อยแปดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์)

(ลงขื่อ)...............r ? ท้ับัโ........
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

^ ณ ์เ ณ ์ป j  •1" PH นแปน ัน ั้X *

( ล ง ข ื ่ อ ) . .. . . ร ์ณ ี. ว ัภ วั ั^ . ...ผ ูข้าย 
(นายอภิชาติ ยานะเรีอง)
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ข้อ ๓ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕:.๒/ว๖๙๓ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๔๖๔ เรื่องมาตรการให้ความ 
ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดย 
กำหนดอัตราค่าปรับเบ็)นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.๑ 
สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วง 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบ 
งานงวดสุดท้ายก่อนที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาดังกล่าว 
มีค่าปรับเกิดชื้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

ข้อ ๔ แก่ไขข้อความสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขท่ี ๓๗/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน
๒๔๖๔ ดังน้ี

ข้อความเดิม
ข้อ ๑. ตามที่ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การ 

ประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเปีนผลิตภัณฑ์ยี่ห้อและรุ่นคอมพิวเตอร์ ตามผนวก ๑ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี 
เรียกว่า “คอมพิวเตอร์” ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ รวมเป็นราคาคอมพิวเตอร์และค่า 
ติดตั้งทั้งสิ้น ๑,๓๘๖,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม 
ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๙๐,๗๑๔.๗๗ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากร 
อ่ืน  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 

แก้ไขใหม เ่ป็น
ข้อ ๑. ตามที่ผู้ซ ื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การ 

ประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อและรุ่นคอมพิวเตอร์ ตามผนวก ๑ ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ี 
เรียกว่า “คอมพิวเตอร์” ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ รวมเป็นราคาคอมพิวเตอร์และ 
ค่าติดตั้งทั้งสิ้น ๑,๓๖๔,๗๘๔.๑๖ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๘๙,๓๔๐.๓๖ บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบหกสตางค์) 
ตลอดจนภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อความเดิม
ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขาย จำนวน ๑๙ รายการ จำนวน ๖๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ ใน 
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ 
ซ้ือ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ
เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น
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แก้ไขใหม่เป็น
ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๓.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขาย จำนวน ๑๙ รายการ จำนวน ๖๕ หน้า
โดยยกเลิกเอกสารแนบท้ายสัญญารายการที่ ๒ รายการที่ ๔ รายการที่ ๙ รายการที่ 610 

รายการที่ ๑๑ และรายการ ท่ี ๑๒ และใช้บันทึกข้อความขอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงยี่ห้อและสินค้าแนบท้าย 
บันทึกน้ีแทน

๓.๙ ผนวก ๙ บันทึกข้อความขอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงยี่ห้อและสินค้า จำนวน ๑๙ แผ่น
๓.๑๐ ผนวก ๑๐ บันทึกข้อความขออบุนัติแก้ไขสัญญาและอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ จำนวน ๖ แผ่น 
๓.๑๑ ผนวก ๑๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ี ใ'หใช้,ข้อความ ในสัญญา 

น้ีบังคับ และใบกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซ้ือ คำวินิจฉัย 
ของผู้ซ้ือให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ เพ่ิมเติมจากผู้ซ้ือท้ังส้ิน

ข้อความเดิม
ข้อ ๑๔. ในกรณีที่ผู้ซื้อยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับ 

ให้ผู้'ซ้ือ เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัด 
จากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น่าคอมพิวเตอร์มาส่งมอบและติดตั้งให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้อง 
ครบถ้วนตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ร/ร7*5 ๘1
ข้อ ๑๔. ในกรณีที่ผู้ซื้อยังไมไซ้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับ 

เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๐ (ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์) ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับกัด 
จากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น่าคอมพิวเตอร์มาส่งมอบและติดตั้งให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้อง 
ครบถ้วนตามสัญญา

รายละเอียดนอกจากนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาซื้อขายนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน 

คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ 
ต่อหน้าพยาน

(ลงซ่ือ).,
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

.ผ้ซ๊ือ

(ลงซ่ือ)., 1.LJ1 .พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ) (นางสาวภัทร์ธีนันทํ ไซยวรรณ์)


