
สัญญาซ้ือฃายคอมพิวเตอร์

สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕เD๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรอง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐A d£ ๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซ้ือ" ฝ่ายหนึ่ง 
กับ บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหันส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขท่ี ๒๕/๑ หมู่ ๒ ตำบลป่าบง อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายจักรกฤษณ์ กิตติวีระ ผู้รับมอบอำนาจช่วงจาก นางกนกวรรณ บุษบรรพ์ผู้รับมอบอำนาจจาก 
นายสตีเว่น ไมเคิล พรุสสกี้ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน 
บริษัท จังหวัดเชียงใหม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ๑๐๐๒๑๒๒๐๐๐๒๖๗๙ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจช่วงลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" 
อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบ 

คอมพิวเตอร์ ซึ่งเบนผลตภัณฑ์ของ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า '’คอมพิวเตอร์" ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ รวมเป็นราคา 
คอมพิวเตอร์และค่าติดตั้งทั้งสิ้น ๑๙..๙๙๐ .0๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเค้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่า 
เพิ่มจำนวน ๑,๓๐๗.๗๖ บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดบาทเจํดสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใซ้จ่ายทั้ง 

^  ปวงด้วยแล้ว
ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รายการใดแตกต่างไปจากรายละเอียดที่ 

กำหนดไวิในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ มาติดต้ังให้ผู้ซ้ือ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ 
ก่อน และคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาติดตั้งดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผนวก ๑ และ ๒ ทั้งนี้จะต้องไม่คิดราคาเพิ่มจากผู้ซื้อไม่ว่าในกรณีใด

(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ขอ ๒. การรบรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ท่ีขายให้ตามสัญญาน้ีเป็นของแท้ ของใหม่ โมใช่เคร่ืองท่ีใช้งานแล้ว 

นำมาปรับปรุงสภาพข้ึนใหม่และมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ 
คอมพิวเตอร์ท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
๓.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือขาย (ใบเสนอราคา)
๓.๒ ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ 
๓.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการทอสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
๓.๔ ผนวก ๔ การกำหนดตัวถ่วงของคอมพิวเตอร์ 
๓.๕ ผนวก ๕ การอบรมวิชาการด้วนคอมพิวเตอร์ 
๓.๖ ผนวก ๖ รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ 
๓.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังลือรับรองการจดทะเบียน 
๓.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังสือมอบอำนาจช่วง 
๓.๙ ผนวก ๙ สำเนาใบเสร็จรับเงินค้ําประกันสัญญา 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ใช้ข้อความ ใน 

สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติเตามคำวินิจฉัยของผู้ซ้ือ คำ 
วินิจฉัยของผู้ซ้ือให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ซ้ือท้ังส้ิน

จำนวน ๑ แผ่น 
จำนวน ๔ แผ่น 
จำนวน - หน้า 
จำนวน - หน้า 
จำนวน - หน้า 
จำนวน - หน้า 
จำนวน ๒ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า

ข้อ ๔. การส่งมอบและติดดั้ง
ผู้ขายจะส่งมอบและติดด้ังคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือขายตามสัญญาน๋ีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ี 

กำหนดไว้ในข้อ ๑ ให้พร้อมท่ีจะใช้งานได้ตามรายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์เอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผนวก๓ ให้แก่ผู้ซ้ือ ณสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และส่งมอบ 
ให้แก่ผู้ซ้ือภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาติดด้ังแล้วเสร็จพร้อมท่ีจะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ได้ โดย 
ทำเป็นหนังสือย่ืนต่อผู้ซ้ือ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันและเวลาทำการของผู้ซ้ือก่อนวับกำหนดส่งมอบ 
ไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ช้ือ

ผู้ขายต้องออกแบบสถานท่ีติดด้ังคอมพิวเตอร์รวมท้ังระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวช้องตามมาตรฐานของผู้ 
ขายและได้รับความเห็นขอบจากผู้ซ้ือเป็นหนังสือ และผู้ขายต้องจัดหาเจ้าหน้าท่ีมาให้คำแนะนำและตรวจสอบความ 
ถูกต้องเหมาะสมของสถานท่ีให้ทันต่อการติดด้ังคอมพิวเตอร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซ้ือภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
ผู้ซ้ือ



นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบและติดตั้งแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้ 

แล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เบนหนังลือ เพื่อผู้ขายนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่า 
คอมพิวเตอร์ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๖

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า คอมพิวเตอร์ท่ีผู้ขายส่งมอบไม,ตรงตามข้อ ๑ หรือมีคุณสมบัติ 
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือไข้งานไล้ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๔ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับคอมพิวเตอร์น้ัน ในกรณีเซ่นว่านี้ 
ผู้ขายต้องรีบนำคอมพิวเตอร์นั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และ นำคอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้อง 
ทำการแกเขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าไข้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมา 
อ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือ ของตหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ครบถ้วนแล้ว
ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๖ ไว้โดย

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของคอมพิวเตอร์และการติดตั้งตาม 

สัญญานี้เป็นเวลา ๑ (หน่ึง) บ นับถัดจากว้นที่ผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ถ้า 
ภายในระยะเวลาดังกล่าวคอมพิวเตอร์ชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง หรือใช้งานไม่ได้ท้ังหมดหรือแต่บางสวบ หรือเกิด 
ความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องจากการติดตั้ง เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดของ 
ผู้ซื้อซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการไข้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแถ้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้อง 
เริ่มจัดการซ่อมแซมแกัเขภายใน ๕ (ห้า) วันทำการ นับถัดจากว้นที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซ้ือ 
ท้ังส้ิน ถ้าผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไข ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นทำการ 
นั้นแทนผู้ขายโดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นแทนผู้ซื้อ

ผู้ขายมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอด 
ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่งด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์ การคำนวณ 
เวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ - ช่ัวโมง หรือร้อยละ - ของเวลาใช้งานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น แล้วแต่ 
ตัวเลขใดจะมากกว่ากับ มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ .๐๓๕ (จุดศูนย์สาม 
ห้า) ของราคาคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน........ -..........บาท (-) ต่อช่ัวโมง ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้



คอมพิวเตอร์ได้ในส่วนที่เกินกำหนดเวลาขัดข้องข้างต้น
เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคสอง ให้เป็นดังนี้
- กรณีที่คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องชองหน่วยที่มี ตัวถ่วง 

มากที่สุดเพียงหน่วยเดียว
-กรณีความเสียหายอันลืบเนื่องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาท่ีใช้โน 

การคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่างๆ ตามเอกสารแนบท้าย 
สัญญาผนวก ๔

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับตามวรรคลองให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากแต่วันที่ได้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ หากผู้ชายไม่ชำระค่าปรับตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนดผู้ซื้อมิสิทธิบังคับเอา 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้ยนทำการนั้นแทนผู้ชาย ไม่ทำให้ผู้ชายหลุดพ้นจากความรับ 
ผิดตามสัญญา หากผู้ชายไม่ชดใข้ค่าใข้จ่ายหรือค่าเสิยหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันภาร 
ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ชายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

(หน่ึงพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕ (ห ้า )  ของราคาซื้อขายคอมพิวเตอร์ตามข้อ๑ มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังลือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกันดัง 
กล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการใบประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ 
รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตานประกาศชองธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคกประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม 
บัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมิอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกับที่ผู้ขายนำมามอบให้ลามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ 
ผู้ชายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ชายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง 
ความรับผิดชองผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ชายส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ล่าข้า 
เป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตาบสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่า 
จะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนดามวรรคหนึ่งมามอบให้ 
แก่ผู้ซื้อภายใบ ๑๕: (สิบห้า) วัน นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกับที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้น

พ ั^ลงซ่ือ..............(โ!, ...*, .โ............... ผู้ซ่ึอ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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จากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การโอนกรรมสิทธ้ี
คู่สัญญาตกลงกันว่ากรรมสิทธึ๋ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ 

คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามข้อ ๕ แล้ว

ข้อ ๑๐. การอบรม
ผู้ขายต้องจัดอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อจนสามารถไข้งาน 

คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องดำเนินการผิกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน - วันนับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือได้รับ 
มอบคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ้ายใดๆ รายละเขยดของการผิกอบรมให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๕

ข้อ ๑๑. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์
ผู้ขายต้องจัดหาและส่งมอบคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ ตามที่กำหนดไว่ในเอกสาร 

แนบท้ายสัญญาผนวก ๖ จำนวน ® (หน้ีง) ขุด ให้กับผู้ซื้อในวันท่ีส่งมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งปรับปรุง ให้ทันสมัย 
เป็นป็จจ/บันตลอดอายุสัญญานี้ทั้งนี้โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากผู้ซื้อ

ข้อ ©๒. การรับประกันความเลียหาย
ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลีฃลิ1ทธ้ิ'หรือสิทธิ ■ 

บัตรหรือสิทธิใดๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้โดยผู้ซื้อมิได้แก้!,ขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้องดำเนินภารทั้ง 
ปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไป่โดยเร็ว หากผู้ซื้อต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคล 
ภายนอกเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ้หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ ดังกล่าวผู้ขายต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและ 
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะแจ้งใหผู้้ขายทราบเป็นหนังสือในเมื่อได้มี 
การกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ซักช้า

ข้อ ๑๓. การบอกเลกสัญญา
เมิ่อครบกำหนดส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญาแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบและติดตั้ง 

คอมพิวเตอร์บางรายการหรือทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หรือล่งมอบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามสัญญา 
หรือมีคุณสมบัติ'ไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จภายในกำหนดแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมิ 
ประสิทธิภาพ หรือใช้งานไม,ได้ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ชายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ซ้ือมิสิทธิบอกเลิก 
สัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไต้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบถึงสิทธิชองผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก 
ผู้ขาย

ลงช่ือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกับ ตาม (ข้อ ๖ 
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์รวม 
ถึงการติดตั้งจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเอพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (ลาม) เดือน นับถัด 
จากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ 
ซื้อต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ขายรายใหม่ดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องนำ 
คอมพิวเตอร์กลับคืนไป และทำสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิมก่อนทำสัญญานี้ภายใน ๗ 
{เจ็ด) วัน นับถัด'จาก'วัน1ที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ถ้าผู้ขายไม่ยอมนำคอมพิวเตอร์กลับคืนไปภายในกำหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคสาม ผู้ซ้ือจะ 
กำหนดเวลาให้ผู้ขายนำคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกครั้งหนี่ง หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขายยังไม่นำ 
คอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีก ผู้ซื้อมีสิทธินำคอมพิวเตอร์ออกขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ผู้ขายยอมให้ 
ผู้ซื้อหักเป็นค่าปรับและหักเป็นค่าใช้จ่ายและค่า!,สิยหายที่เกิดแก่ผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีผู้'ซ้ือ'ได้เสีย'ไปใ'นการ 
ดำเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการทำสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์ออกไปให้มีสภาพดังที่ 
มีอยู่เดิมก่อนทำสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายดังกล่าวแล้วผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย 

เมื่อผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ซ้ือโม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นยันเกิดแก่ 
คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ

ข้อ ๑๔. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซ้ือยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓ ผู้ขายจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ เป็น 

รายวัน ใบอัตราร้อยละ 0.๒0 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนด 
ตามสัญญาจบถึงวันที่ผู้ขายได้นำคอมพิวเตอร์มาล่งมอบและติดต้ังให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายล่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไป หรือส่งมอบและติดตั้งท้ังหมดแล้วแต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่ายัง 
ไม่ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์นั้นเลย และคิดค่าปรับจากราคาคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ

ใบระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังไมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาบ้ัน หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซ้ือจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และรืบหรือบังคับจากหลักประกับ ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรืยกร้อง 
ให้ซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๓ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ขำระค่าปรับไป 
ยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔. การบังคับค่าปรับ ค่าเล ียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ

ลงซ่ือ.............. .'โน้ี..4,'โโ............ ผ้ซึอ
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ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยส้ินเซิง 
ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขาย ไม่ซดใช้!ห้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติ ตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องชำระ หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระล่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่า 
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้ 
จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๖. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติดามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ีผู้ขายไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ 
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่าให้ผู้ขายไม่ลามารถส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ 
หรือบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลด 
ค่าปรับหรือขยายเวลาท่าการตามสัญญา โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อ 
ทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามศว'':มในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่ 
จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาท่าการตามสัญญา โดยไม่มิเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด 
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบติอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาท่าการตามสัญญา ตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ 
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นลมควร

ข้อ ๑๗. การใช้เรือไทย
ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน่าเข้าคอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศและต้องนำเข้ามาโดยทางเรือ ใน 

เส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และลามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
กำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้คอมพิวเตอร์บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายัง 
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ก่อนบรรทุกคอมพิวเตอร์ลงเรืออื่น ท่ีบิ'ไข่เรือ'ไทย หรือเป็นของที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าคอมพิวเตอร์จาก 
ต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ่งผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง
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(Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับคอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งแลดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีลิทธิเซ่น 
เดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย

ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทคมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือ เรือท่ีมี 
ลิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่น 
ได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

สัญญาน้ีทำข้ึนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย 
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละหน่ึงฉบับ
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