
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

สัญญาเลขท่ี ๔/๒(£๖๖

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน 
เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมบายน ๒๔๖๔, คำส่ังๆ ท่ี ๗๙๐/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๔๖๔ และคำส่ังฯ ท่ี ๗๑๖/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๔๖๔ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ซ้ือ"
ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท โปรวิซ่ัน โพรไวเดอร์ จำกัด ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
จังหวัดสมุทรปราการ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขท่ี ๓๙๙/๒๖๐ หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสนัทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวรเชบเ บุญยะมหา ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวณชิซา 
จิรายุธนกุล ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองชอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ ท่ี £๑๐๐๙๑๒๒๐๑๘๑๖๑๐ ลงวันท่ี ๑๙ เมบายน ๒๔๖๔ และหนังสือ 
มอบอำนาจลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ แนบท้ายสัญญาน้ี ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ชาย'' อีกฝ่ายหน่ึง 

คู่สัญญาไค้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซ้ือตกลงซ้ือและผู้ชายตกลงขายและติดต้ังเคร่ืองคอมพวิเตอร์อุปกรณก์ารประมวลผล 

ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเปีนผลิตภัณฑ์ชอง ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง ดังน้ี

๑.๑ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ สำหรับงานลำนักงาน ย่ีห้อ ACER รุ่น M200 จำนวน 10 เคร่ือง 
๑.๒ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 ย่ีห้อ Lenovo รุ่น V55t Gen2-13ACN 

จำนวน 1 เคร่ือง
๑.๓ เคร่ืองพิมพ์ M ultifunction เลเซอร์ สี ย่ีห้อ HP รุ่น MFP M282nw จำนวน 1 เคร่ือง 
๑.๔ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ย่ีห้อ Brother 

รุ่น DCP-T220 จำนวน 5 เคร่ือง
๑.๔ เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ชนาด 800VA ย่ีห้อ iPower รุ่น ICT-800 จำนวน 10 เคร่ือง 

ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "คอมพิวเตอร์" ตามรายละเอียดเอกสารแนบทา้ยสญัญาผนวก ๑ รวมเป็นราคา 
คอมพิวเตอร์และค่าติดต้ังท้ังสิน ๒๔๙,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงไค้รวมภาษี

(นายวิชัย บุญอุดมพร)



มูลค่าเพิม่จำนวน ๑๖,๙๘๙.๗๒ บาท (หนึง่หม่ืนหกพนัเก้าร้อยแปดลิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาบีอากร 
อ่ืน  ๆ และค่าใช้จ่ายทัง้ปวงด้วยแลว้

ในกรณทีีผู่ข้ายประสงคจ์ะนา่คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณร์ายการใดแตกตา่งไปจากรายละเอยีดที ่
กำหนดไวในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ มาติดต้ังให้ผู้ซ้ือ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังลิอจากผู้ซ้ือ 
ก่อน และคอมพิวเตอร์ท่ีจะน่ามาติดต้ังดังกล่าวน้ันจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผนวก ๑ และ ๒ ท้ังนีจ้ะต้องไม่คิดราคาเพ่ิมจากผู้ซ้ือไม่ว่าในกรณใีด

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผูข้ายรับรองว่าคอมพวิเตอร์ทีข่ายใหต้ามสญัญานีเ้ปน็ของแท ้ของใหม่ ไมใช่เคร่ืองท่ีใช้งานแล้ว 

น่ามาปรับปรุงสภาพข้ึนใหม่และมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ 
คอมพิวเตอร์ท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี
๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและแคติตาลอ็ก จำนวน ๑๐ หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ รายละเอยีดคณุลกัษณะฯ จำนวน ๖ หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ รายละเอยีดการทดสอบการใชง้านคอมพวิเตอร์ จำนวน - หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ การกำหนดตัวถ่วงของคอมพวิเตอร์ จำนวน - หน้า
๓.๔ ผนวก ๕ การอบรมวิชาการตา้นคอมพวิเตอร์ จำนวน - หน้า
๓.๖ ผนวก ๖ รายการเอกสารคูม่อืการใชค้อมพวิเตอร์ จำนวน - หน้า
๓.๗ ผนวก ๗ ลำเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีน จำนวน ๑ หน้า
๓.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ หน้า
๓.๙ ผนวก ๙ สำเนาหนังสือค้ําประกันสัญญา จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานีใ้หใ้ช้ข้อความ ในสัญญา 
น้ีบังคับ และในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยสญัญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบตัติามคำวินจิฉยัของผูซ้ือ้ คำวินิจฉัยของ 
ผู้ซ้ือให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ขายไมม่สีทิธิเรียกร้องราคา คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิม่เติมจากผู้ซ้ือท้ังส้ิน

ข้อ ๔. การส่งมอบและติดตั้ง
ผู้ขายจะส่งมอบและติดต้ังคอมพวิเตอร์ท่ีซ้ือขายตามสัญญานื1้หถู้กต้องและครบถ้วนตามท่ี 

กำหนดไว้ในข้อ ๑ ให้พร้อมท่ีจะใช้งานไต้ตามรายละเอยีดการทดสอบการใชง้านคอมพวิเตอร์เอกสารแนบทา้ยสญัญา 
ผนวก ๓ ให้แก่ผู้ซ้ือ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจาก 
วับลงนามในสัญญา : น๔ ๙ ร'ไ--?.?''

(ลงช่ือ). ผช๋ือ
(นายวรเชษฐ์ บุญยะมหา)(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาติดต้ังแล้วเสร็จพร้อมทีจ่ะใช้งานและสง่มอบคอมพวิเตอร์ได้ 
โดยทำเป็นหนังสือย่ืนต่อผู้ซ้ือ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันและเวลาทำการของผู้ซ้ือก่อนวันกำหนด 
ส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซ้ือ

ผู้ขายต้องออกแบบสถานท่ีติดต้ังคอมพิวเตอร์รวมท้ังระบบอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วชอ้งตามมาตรฐานของ 
ผู้ขายและไต้รับความเห็นขอบจากผู้ซ้ือเป็นหนังสือ และผูข้ายต้องจัดหาเจ้าหนา้ทีม่าใหค้ำแนะนำและตรวจสอบความ 
ถูกต้องเหมาะสมของสถานท่ีให้ทันต่อการติดต้ังคอมพวิเตอร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซือ้ภายใน ร,๕ (สิบห้า) วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ข้อ ๕. การตรวจรบั
เม่ือผู้ซ้ือไต้ตรวจรับคอมพวิเตอร์ท่ีส่งมอบและติดต้ังแล้วเห็บว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาบ้ี 

แล้ว ผู้ซ้ือจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพือ่ผู้ขายนำมาใช้เปน็หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่า 
คอมพิวเตอร์ ตามท่ีระบุไว้ใบข้อ ๖

ถา้ผลของการตรวจรบัปรากฏวา่ คอมพิวเตอร์ท่ีผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ หรือมีคุณสมบัติ 
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๔ ผู้ซ้ือทรงไว้ช๋ึงสิฑธิท่ีจะไม่รับคอมพิวเตอร์น้ันในกรณีเซ่นว่าบ้ี 
ผู้ขายต้องรีบนำคอมพวิเตอร์นัน้กลับคืนโดยเร็วทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะทำไต้และ นำคอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้อง 
ทำการแก!้ขใหถ้กูตอ้งตามสญัญาดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูข้ายเอง และระยะเวลาทีเ่สยีไปเพราะเหตดุงักลา่วผูข้ายจะนำมา 
อา้งเปน็เหตขุอขยายเวลาทำการตามสญัญาหรอื ของดหรือลดค่าปรับไมไต้ 

ข้อ ๖. การชำระเงนิ
ผู้ซือ้ตกลงชำระเงิน ค่าส่ิงของตามข้อ ๑ ใหแ้กผู่ข้าย เม่ือผู้ซ้ือไต้รับมอบส่ิงของตามข้อ ๖ ไว้โดย

ครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกนัความชำรุดบกพร่องหรือขดัข้องของคอมพวิเตอร์และการติดตัง้ตาม 

สญัญาบีเ้ปน็เวลา ๑ (หน่ึง) ปี นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือไต้รับมอบคอมพิวเตอร์ท้ังหมดโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ถ้า 
ภายในระยะเวลาดงักลา่วคอมพวิเตอร์ชำรุดบกพร่องหรือขดัขอ้ง หรือใช้งานไม่ไต้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน หรือเกิด 
ความชำรุดบกพร่องหรือขัดขอ้งจากการติดต้ัง เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องดังกล่าวเกิดข้ึนจากความผิดของ 
ผู้ซ้ือซ่ึงไมไต้เกิดข้ึนจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้!ขใหอ้ยู่ในสภาพใช้การไต้ดีดังเดิม โดยต้อง 
เร่ิมจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ร)๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งจากผู้ซ้ือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซ้ือท้ัง 
สิน ถ้าผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไข ภายในกำหนดเวลาดงักลา่ว ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะทำการน้ันเองหรือจ้างผู้อ่ืนทำการน้ัน 
แทนผู้ขายโดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายเองทัง้สนิแทนผู้ซือ้

ผู้ขายมีหน้าทบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้!ขคอมพวิเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานไต้ดีอยู่เสมอตลอด 
ระยะเวลาดงักลา่วในวรรคหนึง่ดว้ยคา่ใชจ่้ายของผูข้าย โดยใหมี้เวลาคอมพวิเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ ์ การคำนวณ 
เวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ - ซ่ัวโมง หรือร้อยละ - ของเวลาใช้งานท้ังหมดของคอมพิวเตอร์ของเดือนน้ัน แล้วแต่ 1-.ช ุ

(ลงซ่ือ)............................ พ ..บ โั .................................  ผู้ซ้ือ (ลงซ่ือ). I W iio a  P w j S t r S - W  ผูฃาย
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายวรเชษฐ์ บุญยะมหา)



ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะน้ันผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซ้ือคิดค่าปรับเป็นรายช่ัวโมง ในอัตราร้อยละ - ของราคา
คอมพวิเตอร์ทัง้หมดตามสญัญานีค้ดิเปนีเงิน..........-............ บาท (ถ้วน) ต่อ,■ ช่ัว,โมง ในซ่วงเวลาท่ีไม่สามารถใซ้
คอมพิวเตอร์ไต้ในส่วนท่ีเกินกำหนดเวลาขัดข้องข้างต้น

เกณฑก์ารคำนวณเวลาขัดข้องของคอมพวิเตอร์ตามวรรคสองให้เป็นตังน้ี
- กรณีท่ีคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยท่ีมี ตัวถ่วง 

มากท่ีสุดเพียงหน่วยเดียว
■ กรณีความเสืยหายอันสืบเน่ืองมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาท่ีใช้ใน 

การคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยน้ันคูณด้วยตัวถ่วงซ่ีงมีค่าต่างๆ ตามเอกสารแนบท้าย 
สัญญาผนวก ๔

ผู้ขายจะต้องขำระค่าปรับตามวรรคสองให้แก่ผู้ซ้ือภายใน - (-) วัน นับถัดจากแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ หากผู้ขายไม่ขำระค่าปรับตามท่ีไต้รับแจ้งจากผู้ซ้ือภายในเวลาท่ีกำหนดผู้ซ้ือมีสิทธิบังคับเอาจาก 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้

การท่ีผู้ซ้ือทำการน้ันเองหรือให้ผู้อ่ืนทำการน้ันแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับ 
ผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใข้ค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายตามท่ีผู้ซ้ือเรียกร้องผู้ซ้ือมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญาน้ีผู้ขายไต้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ําประกันของธนาคารออมสิน สาขา 

มีโชค พลาข่า เลขท่ี ๓๔๒๘-๐๐๔๔/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๕ พฤคจิกายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๙๘๕.๐๐ บาท 
(หน่ึงหม่ืนสองพันเถ้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ซ่ึงเท่ากับร้อยละ ๕(ห้า) ของราคาซ้ือขายคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๑ 

มามอบให้แก่ผู้ซ้ือเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี
กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ําประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกันดัง 

กล่าวจะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไต้ 
รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรม 
บัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการค้ําประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกันท่ีผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหน่ึง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของ
ผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกับท่ีผู้ชายนำมามอบให้ตังกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง 
ความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายล่งมอบและติดต้ังคอมพิวเตอร์ล่าข้า 
เป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปล่ียนแปลงไปไม่ว่า 
จะเกิดข้ึนคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้
แก่ผู้ซ้ือภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ

(ลงช่ือ) ผู้ช่ือ (ลงช่ือ)
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(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายวรเชษฐ์ บุญยะมหา)



หลกัประกันท่ีผู้ขายนำมามอบไว้ตามช้อบ้ี ผู้ซ้ือจะคืนใหแ้ก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบ้ียเม่ือผู้ขายพ้น 
จากข้อผูกพนัและความรับผิดทัง้ปวงตามสญัญาบีแ้ล้ว

ข้อ ๙. การโอนกรรมลิทธิ๋
คู่สัญญาตกลงกันว่ากรรมสิทธ้ีในคอมพิวเตอร์ตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ซ้ือเม่ือผู้ซ้ือได้รับมอบ 

คอมพวิเตอร์ดังกล่าว ตามข้อ ๕ แล้ว

ข้อ ๑๐. การอบรม
ผู้ขายต้องจัดอบรมวิชาการด้านคอมพวิเตอร์ใหแ้กเ่จ้าหนา้ทีข่องผู้ซือ้จนลามารถใขง้าน 

คอมพวิเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งดำเนนิการผิกอบรมใหแ้ลว้เสร็จภายใน - วันนับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือได้รับ 
มอบคอมพวิเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดของการผกิอบรมใหเ้ป็นไปตามเอกสารแนบทา้ยสญัญาผนวก ๕

ข้อ ๑©. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์
ผูข้ายตอ้งจัดหาและสง่มอบคู่มอีการใชค้อมพวิเตอร์ตามสญัญาบี ้ตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสาร 

แนบท้ายสัญญาผนวก ๖ จำนวน ๑ (หน่ึง) ขุด ให้กับผู้ซ้ือในวันท่ีส่งมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมท้ังปรับปรุง ให้ทันสมัย 
เปน็นจิจุบนัตลอดอายุสญัญาบี ้ทัง้บี ้โดยไม่คิดเงินเพิม่จากผู้ซ้ือ

ข้อ ๑๒. การรับประกันความเสิยหาย
ในกรณท่ีีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธ้ีหรือสิทธิ 

บัตรหรือสิทธิใดๆ เก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ตามสญัญาบีโ้ดยผูซ้ือ้มิได้แกไ้ขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้องดำเนนิการทัง้ 
ปวงเพือ่ใหก้ารกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับส้ินไปโดยเร็ว หากผู้ซ้ือต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคล 
ภายนอกเน่ึองจากผลแห่งการละเมิดสิขสิทธ้ีหรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ ดงักลา่วผูข้ายตอ้งเปน็ผูช้ำระคา่เสยีหายและ 
คา่ใชจ้า่ยรวมทัง้คา่ฤชาธรรมเนยีมและคา่ทนายความแทนผูซ้ือ้ ท้ังน้ี ผู้ซ้ือจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นหนังสือในเม่ือได้มี 
การกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักข้า

ข้อ ๑๓. การบอกเลิกสัญญา
เมือ่ครบกำหนดสง่มอบคอมพวิเตอร์ตามสญัญาแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบและดิดต้ัง 

คอมพวิเตอร์บางรายการหรือทัง้หมดใหแ้กผู้่ซือ้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หรือส่งมอบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามสัญญา 
หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบและติดต้ังแล้วเสร็จภายในกำหนดแตไม,สามารถใช้งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ หรือใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึง ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิก 
สัญญาท้ังหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบถึงสิทธิของผู้ซ้ือท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจาก 
ผู้ชาย

ในกรณีท่ีผู้ซ้ือใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ 
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินท้ังหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซ้ือจะเห็นสมควร และล้าผู้ซ้ือจัดซ้ือคอ^พวิเตอร์รวม

(ลงซ่ือ). ผู้ซ้ือ
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ถงึการติดต้ังจากบคุคลอ่ืนเตม็จำนวนหรือเฉพาะจำนวนทีข่าดสง่ แล้วแต่กรณ ี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัด 
จากวันบอกเลกิสญัญา ผู้ขายจะต้องซดใช้ราคาทีเ่พิม่ข้ึนจากราคาทีก่ำหนดไว้ในสญัญานีด้้วย รวมท้ังค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทีผู่ข้ึอ้ตอ้งใชจ่้ายในการจัดหาผู้ขายรายใหมต่งักลา่วดว้ย

ในกรณีท่ีผู้ขายไต้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก1ผู้ข้ึอและผู้ขึอ้บอกเลกิสญัญา ผู้ขายจะต้องนำ 
คอมพิวเตอร์กลับคืนไป และทำสถานท่ีท่ีร้ือถอนคอมพวิเตอร์ออกไปให้มีสภาพตังท่ีมีอยู่เดิมก่อนทำสัญญาน้ีภายใน 
๑๔ (ลิบห้า) วัน นับถัด'จาก'วันท่ีผู้ข้ึอบอกเลิกสัญญา โดยผูข้ายเนนิผูเ้สยีคา่ใชจ่้ายเองทัง้สิน้

ล้าผู้ขายไมย่อมนำคอมพวิเตอร์กลบัคืนไปภายในกำหนดเวลาตงักล่าวตามวรรคสาม ผู้ข้ึอจะ 
กำหนดเวลาให้ผู้ขายนำคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกคร้ังหน่ีง หากพน้กำหนดเวลาตังกลา่วแลว้ ผู้ขายยังไม่นำ 
คอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีก ผู้ข้ึอมสีทีธินำคอมพวิเตอร์ออกขายทอดตลาด เงินทีไ่ตจ้ากการขายทอดตลาด ผู้ขายยอมให ้
ผู้ซือ้หกัเนนิคา่ปรับและหกัเนนิคา่ใชจ่้ายและคา่เสยีหายทีเ่กดิแกผู่ซ้ือ้ ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีผู้ซ้ือไต้เสียไปในการ 
ดำเนนิการขายทอดตลาดคอมพวิเตอร์ตงักลา่ว ค่าใช้จ่ายในการทำสถานท่ีท่ีร้ือถอนคอมพิวเตอร์ออกไปให้มีสภาพตังท่ี 
มอียูเ่ดมิกอ่นทำสญัญานี ้เงินทีเ่หลอืจากการหกัคา่ปรับ คา่ใชจ้า่ย และค่าเสยีหายตังกลา่วแลว้ผู้ซือ้จะคืนใหแ้กผู้่ขาย 

เมือ่ผู้ซือ้บอกเลิกสญัญาแล้ว ผู้ซ้ือไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท้ังส้ินอันเกิดแก่ 
คอมพวิเตอร์ซ่ึงอยู่ในความครอบครองของผู้ซ้ือ

ข้อ ๑๔. คา่ปรับ
ในกรณีท่ีผู้ซ้ือยังไมใช้ลิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับใหผู้้ซ้ือเนนิ 

รายวัน ในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ (คูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาคอมพิวเตอร์ท่ียังไม่ไต้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนด 
ตามสัญญาจนถึงวันท่ีผู้ขายไต้นำคอมพิวเตอร์มาล่งมอบและติดต้ังใหแ้ก่ผู้ซ้ือจนถูกต้องครบล้วนตามสัญญา

การคิดคา่ปรับในกรณทีีค่อมพวิเตอร์ท่ีตกลงซือ้ขายเนนิระบบ ถ้าผู้ขายลง่มอบเพยีงบางสว่น 
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไป หรือล่งมอบและติดต้ังท้ังหมดแล้วแต่ใช้งานไมใต้ถูกต้องครบถ้วน ใหถื้อว่ายัง 
ไมใต้ล่งมอบคอมพิวเตอร์น้ันเลย และคดิคา่ปรับจากราคาคอมพวิเตอร์ทัง้ระบบ

ในระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังไม่ไต้ใช้ลิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผูซ้ือ้เหน็ว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบติัตาม 
สัญญาต่อไปไต้ ผู้ซ้ือจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง 
ให้ซดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๓ วรรคสองก็ไต้ และล้าผู้ซ้ือไต้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไป 
ยังผูข้าย เมือ่ครบกำหนดล่งมอบแล้ว ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๑๔. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณท่ีีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเนินเหตุใหเ้กิดค่าปรับ 

คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายแกผู้่ซือ้ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายตังกล่าวให้แก่ผู้ซ้ือโดยส้ินเชิง 
ภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเนินหนังสือจากผู้ซ้ือ หากผูข้าย ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบล้วน
ภายในระยะเวลาตังกล่าวใหผู้้ซือ้มสีทิธิทีจ่ะหกัเอาจากค่าคอมพวิเตอร์ทีต้่องชำระหรือบงัคับจากหลักประกนัการ 
ปฏิบัติ ตามสัณญาไต้'ทันที 1„ A
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หากคา่ปรับ คา่เสยีหาย หรือคา่ใชจ้า่ยทีบ่งัคบัจากคา่คอมพวิเตอร์ทีต่อ้งชำระ หรือหลัก 
ประกันการปฏิบติัตามสัญญาแล้ว ยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระสว่นทีเ่หลือทียั่งขาดอยู่จนครบถว้นตามจำนวนค่า 
ปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน นับลัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ

หากมเีงินคา่คอมพวิเตอร์ทีซ่ือ้ขายตามสญัญาทีห่กัไว้จ่ายเปน็คา่ปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใช้ 
จา่ยแลว้ยงัเหลอือยูอ่กีเทา่ใด ผู้ซ้ือจะคืนให้แก่ผู้ขายท้ังหมด

จอ้ ๑๖. การงดหรอืลดคา่ปรบั หรอืขยายเวลาในการปฏบิตัติามสญัญา
ในกรณทีีมี่เหตุเกดิจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ซือ้ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณอั์นหน่ึงอันใดท่ีผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนดใบกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความ 
ในกฎหมายว่าดว้ยการจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบและติดต้ังคอมพิวเตอร์ 
หรือบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีไต้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลด 
คา่ปรับหรือขยายเวลาทำการตามสญัญา โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซ้ือ 
ทราบภายใน ร)๕ (สิบห้า) วันนับลัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ขายไต้สละสิทธิเรียกร้อง ในการท่ี 
จะของดหรอืลดคา่ปรบัหรือขยายเวลาทำการตามสญัญา โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณเีหตุเกิดจากความผดิ 
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือซ่ึงมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ซ้ือทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรอืลดคา่ปรับหรอืขยายเวลาทำการตามสญัญา ตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซ้ือ 
ทีจ่ะพจิารณาตามทีเ่หน็สมควร

จอ้ ๑๗. การใชเ้รือไทย
ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรอืนำเชา้คอมพวิเตอรม์าจากตา่งประเทศและตอ้งนำเชา้มาโดยทางเรอืใน 

เสน้ทางเดินเรือทีม่เีรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขบไต้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
กำหนด ผู้ขายต้องจัดการใหค้อมพวิเตอร์บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย จากตา่งประเทศมายงั 
ประเทศไทย เวน้แตจ่ะไตร้บัอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ก่อนบรรทุกคอมพิวเตอร์ลงเรืออ่ืน ท่ีมิใข่เรือ'ไทย หรือเป็นของท่ี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนไต้ ทัง้นีไ้มว่่าการสัง่หรือนำเชา้คอมพวิเตอร์จาก 
ต่างประเทศจะเปน็แบบใด

ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซ้ือ ถ้าเป็นกรณตีามวรรคหน่ึงผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง 
(Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับคอมพิวเตอร์น้ัน ซ่ึงแสดงว่าไต้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือ'ท่ีมีสิ'ทธิเซ่น 
เดียวกับเรือไทยใหแ้ก่ผู้ซ้ือพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย

ในกรณท่ีีคอมพวิเตอร์ไม่ไต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือ เรือท่ีมี 
สิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซ่ึงแสดงว่าไต้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่าใหบ้รรทุกของโดยเรืออ่ืน 
ไต้ หรือหลักฐานซ่ึงแสดงว่าไต้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม,บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วย 
การสง่เสริมการพาณซิยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึง่แกผ้่ซือ้ด้วย
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(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายวรเชษฐ์ บุญยะมหา)



สัญญาน้ีทำข้ึนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดย 
ละเอยีดตลอดแลว้ จึงไต้ลงลายมือซ่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ถา้ม)ี ไว้เปน็สำคญัต่อหนา้พยานและคู่สญัญาต่างรดถือไว้ 
ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

(ลงซ่ือ).... g 'tfc s ..ผ้ซ้ือ

(ลงซ่ือ).....

(นายวชิยั•บ'ณอด่มพีร)''''...
7 \J

พร,: -’-.!' ■ . -X .ต้ขาย.-
(บายวรเซษฐ์ บุญยุ,ะมหา) /แ

(ลงซ่ือ)..... I f  - 1! -ip ..พยาน
(นางสาวเอีย่มคริ ิ สุริยะ)

(ลงซ่ือ).... ..พยาน
(นางสาวโชติกา พันธุเศษ)

เลขท่ีโครงการ ๖(£๑(ว๗๐๓๓๑๑๖ 
เลขคุมสัญญา ๖(£๑๑๐๒๐๐๐๑๔๗


