
สญัญาซือ้ขายคอมพวิเตอร์
สญัญาเลขที ่ ๒(ะ/๒๕๖๖.

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ตำบลปา่สกั อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน 
เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๖๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู โดย นายวขิยั บุญอุดมพร ตำแหนง่รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฏบิตัริาขการแทบ นายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ตามคำสัง่องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำสัง่องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม (£>๕๖๔ และคำส่ัง 
องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ซึง่ต่อไปในสัญญานีเ้รียกว่า "ผู้ซ้ือ" ฝ่ายหนึง่ กับ 
บริษัท กู้ดสปีด คอมพวิเตอร ์จำกดัซึง่จดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลณ ลำนักงานทะเบียนหุน้สว่นบริษทั จังหวัดเขียงใหม่ กรมพฒันาธุรกิจ 
การคา้ กระทรวงพาณขีย ์มืลำนกังานใหญ ่ อยู่ ห้องท่ี เอ ๐๔-๐๖ ข้ันท่ี ๑ เลขท่ี ๓๑๒/๑ ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภมิู อำเภอเมอืง 
เขียงใหม่ จังหวัดเขยีงใหม่ โดยนายธวัข'ขยั เขิน1ใพร ผูร้บัมอบอำนาจจาก นายสมภพ พรมมา ผูม้อืำนาจลงนามผูกพนันติบิคุคลปรากฎ 
ตามหนงัสือรับรองของ สำนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั จังหวัดเขยีงใหม่ กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณขีย์ ท่ี ขม. ๐๐๒๗๙๖ 
ลงวันท่ี ๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๖ และหนงัสือมอบอำนาจลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ แนบทา้ยสญัญานี ้ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ขาย" 
อีกฝา่ยหนึง่ 1. V. .

คู่สัญญาได้ตก'ลงกันมืข้อความดังต่อไปน้ี

ขอ้ ๑. ขอ้ตกลงซือ้ขาย
ผูซ้ือ้ตกลงขึจ้และผูข้ายตกลงขายและตดิตัง้เครือ่งคอมพวิเตอรอ์ปุกรณกีารประมวลผล ระบบคอมพวิเตอร์ ซ่ึง 

เป็นผลิตภัณฑ'์ของ ครภุณัฑค์อมพ'เต !ร์ จำนวน ๒ รายการ เพือ่ใชป้ฏบิตังิานในกองการศกึษา ศาฯน- และวัฒนธรรม องคก์ารบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน โดย'วิธเีรพ่'าะเวาะ'จง * -  , ’ ..

รายการที ่ ๑ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ ลำหรับงานประมวลผล ย่ีหอ้ Acer รุ่น Am๑๕ จำนวน ๒ เคร่ือง 
รายการที ่ ๒ เครือ่งพมิพเ์ลเขอร ์หรือ LED ขาวตำ ย่ีห้อ HP รุ่น ๑๐๗A จำนวน ๔ เคร่ือง 

ซ่ึงต่อไปในสัญญานีเ้รียกว่า ''คอมพวิเตอร"์ ดามรายละเอยีดเอกสารแนบทา้ยสญัญาผนวก ๑ รวมเปน็ราคาคอมพวิเตอรแ์ละคา่ตดิตัง้ 
ท้ังส้ิน ๔๙1๐๐๐.๐๐ บาท (สีห่ม่ืนเกา้พนับาทถ้วน) ซึง่ไคร้วมภาษมีลูคา่เพิม่จำนวน ๓,๒๐๕.๖๑ บาท (สามพันสองร้อยหา้บาท 
หกสบิเอด็สตางค)์ ตลอดจบภาษอีากรอืน่ๆ และคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงดว้ยแลว้

ในกรณทีีผู่ข้ายประสงคจ์ะนำคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณรีายการใดแตกตา่งไปจากรายละเอยีดทีก่ำหนดไวใ้น 
เอกสารแนบทา้ยสญัญาผนวก ๑ มาติดต้ังใหผู้้ซือ้ ผูข้ายจะต้องได้รับความเหน็ขอบเปน็หนงัสอืจากผูซ้ือ้กอ่น และคอมพวิเตอร์ทีจ่ะ 
นำมาติดต้ังดังกลา่วนัน้,จะตอ้งมคืณุสมปติไมต่ํ่ากว่าทีก่ำหนดไว้ในเอกสารแนบทา้ยสญัญาผนวก ๑ ท้ังนีจ้ะต้องไมคิ่ดราคาเพิม่จากผูซ้ือ้ 
ไม่ว่าในกรณีใด

ขอ้ ๒. การรบัรองคณุภาพ 1
ผูข้ายรบัรองวา่คอมพวิเตอรท์ีข่ายใหต้ามสญัญานีเ้ปน็ของแท ้ของใหม่ ไม่ใช่เคร่ืองท่ีใข้งานแล้วนำมาปรับปรุง 

สภาพขึน้ใหมแ่ละมคืณุสมปตไิมต่ํา่กว่าทีก่ำหนดไวต้ามรายละเอยีด และคุณลกัษณะเฉพาะของคอมพวิเตอร์ทีก่ำหนดไว้ใน 
เอกสารแนบทา้ยสญัญาผนวก ๑

ขอ้ ๓. เอกสารอบัเปน็สว่นหนึง่ของสญัญา
เอกสารแนบทา้ยสญัญาดังต่อไปนีใ้หถื้อเปน็สว่นหนึง่ของสญัญานี้



๓.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพวิเตอรท์ีซ่ือ้ขาย 
๓.๒ ผนวก ๒ รายละเอยีดคณุลกัษณะและราคากลาง 
๓.๓ ผนวก ๓ รายละเอยีดการทดสอบการใชง้านคอมริ 
๓.๔ ผนวก ๔ การกำหนดตัวถว่งของคอมพวิเตอร์

๓.๖ ผนวก ๖ รายการเอกสารคูม่อืการใชค้อมพวิเตอร ์
๓.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนงัลอืรบัรองการจดทะเบยีน 
๓.๗ ผนวก ๘ สำเนาหนงัลอืมอบอำนาจ 
๓.๘ ผนวก ๙ สำเนาใบเสร็จรับเงินคํา้ประกนัสญัญา 

ความใดในเอกสารแนบทา้ยสญัญาทีข่ดัหรือแย้งกบัขอ้ความในสญัญานีใ้หใ้ขข้อ้ความ ในสัญญาน้ีบังคับ และใบ 
กรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยสญัญาขดัแยง้กนัเอง ผูข้ายจะตอ้งปฏบิต้ติามคำวินจิฉยัของผูซ้ือ้ คำวินิจฉัยของผู้ซ้ือให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ขายไม่ 
มลืทืธเิรยีกรอ้งราคา คา่เสยีหาย หรือคา่ใขจ้า่ยใดๆ เพิม่เตมิจากผูซ้ือ้ทัง้ลิน้

จำนวน ๘ หน้า
จำนวน - หน้า

) จำนวน - หน้า
จำนวน - หน้าฒเฒiiชรุโ- ส ัร ุ่ ssfgฒรรร
จำนวน - หน้า
จำนวน ๒ หน้า
จำนวน ๑ หน้า
จำนวน ๑ หน้า

ขอ้ ๔. การสง่มอบและตดิดัง้
ผูข้ายจะสง่มอบและตดิดัง้คอมพวิเตอร์ทีซ่ือ้ขายตามสญัญานี!้หถ้กูตอ้งและครบถว้นตามทีก่ำหนดไว้ในขอ้๑ ให้ 

พรอ้มทีจ่ะใขง้านไตต้ามรายละเอยีดการทดสอบการใขง้านคอมพวิเตอรเ์อกสารแนบทา้ยสญัญาผนวก ๓ ให้แก่ผู้ซ้ือ ณ องค์การบรืหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ต.ป่าสกั อ.เมอืงสำพนู จ.สำพนู และส่งมอบใหแ้ก่ผู้ซือ้ภายใน ๓๐ (สามลืบ) วัน นับกัดจากวันลงนามในสัญญา

ผูข้ายจะตอ้งแจง้กำหนดเวลาตดิดัง้แลว้เสรจ็พรอ้มทีจ่ะใชง้านและสง่มอบคอมพวิเตอรไ์ตโ้ดยทำเปน็หนงัลอืย่ืน 
ต่อผู้ซ้ือ ณ องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ต.ป่าสัก อ.เมอืงลำพนู จ.ลำพนู ในวันและเวลาทำการของผู้ซ้ือก่อนวันกำหนดส่งมอบไม่ 
นอ้ยกวา่ ๓ (สาม) วนัทำการของผูซ้ือ้. . รุ

ผูข้ายตอ้งออกแบบสถานทีติ่ดด้ังคอมพวิเตอร์รวมทัง้ระบบอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรฐานของผูข้ายและไตรั้บ 
ความเหน็ขอบจากผูซ้ือ้เปน็หนงัลอื และผูข้ายตอ้งจัดหาเจ้าหนา้ทีม่าใหค้ำแนะนำและตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของสถานทีใ่ห ้
ทนัตอ่การตดิดัง้คอมพวิเตอร์โดยไมค่ดิคา่ใชจ่้ายใดๆ จากผูซ้ือ้ภายใน ๑๔ (ลบืหา้) วัน นับถัดจากวับลงนามในสญัญา

ข้อ ๕. การตรวจรบั
เม่ือผู้ซ้ือไต้ตรวจรับคอมพวิเตอร์ทีส่ง่มอบและติดด้ังแล้วเหน็ว่าถกูต้องครบถว้นตามสญัญานีแ้ลว้ ผู้ซ้ือจะออก 

หลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังลือ เพือ่ผูข้ายนำมาใชเ้ปน็หลกัฐานประกอบการขอรับเงินคา่คอมพวิเตอร ์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๖
ถา้ผลของการตรวจรบัปรากฎวา่ คอมพวิเตอร์ทีผู่ข้ายสง่มอบไมต่รงตามข้อ ๑ หรือมืคุฌสมบ้ติไม่ถูกต้องตามข้อ 

๒ หรือใข้งานได้!ม่ครบถ้วนตามข้อ ๔ ผู้ซ้ือทรงไว้ข่ึงลืทธิท่ีจะไม่รับคอมพิวเตอร์น้ัน ใบกรณเีขน่วา่นี ้ผู้ขายตอ้งรืบน่ำคอมพวิเตอร์นัน้ 
กลบัคนืโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำไตแ้ละ นำคอมพิวเตอร์มาส่งมอบใหใ้หม่ หรอืตอ้งทำการแก!้ขใหถ้กูตอ้งตามสญัญาดว้ยคา่ใขจ้า่ยของ 
ผูข้ายเอง และระยะเวลาทีเ่สยีไปเพราะเหตตุงักลา่วผูข้ายจะนำมาอา้งเปน็เหตขุอขยายเวลาทำการตามสญัญาหรอื ของดหรือลด 
ค่าปรับไม่ไต้

ข้อ ๖. การชำระเงนิ
ผูซ้ือ้ตกลงชำระเงิน ค่าสิง่ของตามขอ้ ๑ ใหแ้กผู่ข้าย เม่ือผู้ซ้ือไต้รับมอบส่ิงของตามข้อ ๖ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ขอ้ ๗. การรบัประกนัความชำรดุบกพรอ่ง
ผูข้ายตกลงรบัประกนัความชำรดุบกพรอ่งหรอืขดัขอ้งของคอมพวิเตอรแ์ละการตดิดัง้ตามสญั^นี!้] 

๒ (สอง) ปี นบัถัดจากวันทีผู้่ซือ้ได้รับมอบคอมพวิเตอร์ทัง้หมดโดยถกูต้องครบถว้นตามสญัญา ถา้ภายในระยะเวลา^กเ



คอมพวิเตอรช์ำรดุบกพรอ่งหรอืขดัขอ้ง หรือใช้งานไม่ได้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน หรือเกดิความชำรุดบกพรอ่งหรอืขดัขอ้งจากการตดิตัง้ 
เว้นแตค่วามชำรดุบกพรอ่งหรอืขดัขอ้งดงักลา่วเกดิขึน้จากความผดิของผูซ้ือ้ซึง่ไม่ได้เกดิขึน้จากการใชง้านตามปกต ิ ผูข้ายจะตอ้งจดัการ 
ซ่อมแขมแก้ไขใหอ้ยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเติม โดยตอ้งเร่ิมจดัการซอ่มแซมแกไ้ขภายใน ๑๕: (สิบห้า) วัน นบัถดัจากวันทีไ่ดรั้บแจ้งจากผู ้
ซ้ือโดยไม,คดิคา่ใชจ่้ายใดๆ จากผู้ซ้ือท้ังส้ิน ถ้าผู้ขายไม่จัดการซอ่มแซมแกไ้ข ภายในกำหนดเวลาดงักลา่ว ผู้ซือ้มีสทธิทีจ่ะทำการนัน้เอง 
หรือจ้างผูอ้ืน่ทำการนัน้แทนผูข้ายโดยผูข้ายตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเองทัง้สิน้แทนผูซ้ือ้

ผูข้ายมหีนา้ทีบ่ำรุงรักษาและซอ่มแซมแกไ้ขคอมพวิเตอร์ใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านไดด้อียู่เสมอตลอดระยะเวลา 
ดงักลา่วในวรรคหนีง่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูข้าย โดยใหม้เีวลาคอมพวิเตอรข์ดัชอ้งรวมตามเกณฑ ์ การคำนวณเวลาขดัชอ้งไมเ่กนิ 
เดือนละ - ■ ช่ัวโมง หรอืรอ้ยละ - ของเวลาใชง้านทัง้หมดของคอมพวิเตอร์ของเดือนนัน้ แลว้แตต่วัเลขใดจะมากกว่ากนั มีฉะนัน้ผู้ขาย 
ตอ้งยอมใหผู้ซ้ือ้คดิคา่ปรบัเปน็ราย‘ช่ัวโมง ในอตัรารอ้ยละ .๐๒๕: (จุดศนูยส์องหา้) ของราคาคอมพวิเตอร์ทัง้หมดตามสญัญานีค้ดิเปน็ 
เง นิ .......... -.............บาท (ถ้วน) ต่อซ่ัวโมง ในซว่งเวลาทีไ่มส่ามารถใชค้อมพวิเตอร์ได้ ในสว่นทีเ่กนิกำหนดเวลาขัดชอ้งชา้งด้น

เกณฑก์ารคำนวณเวลาขดัชอ้งของคอมพวิเตอรต์ามวรรคสอง ใหเ้ปน็ดงันี้
- กรณทีีค่อมพวิเตอร์เกดิขดัชอ้งพร้อมกนัหลายหนว่ย ใหน้บัเวลาขดัชอ้งของหนว่ยทีม่ ี ตวัถว่งมากทีส่ดุเพยีง

หนว่ยเดยีว
•กรณคีวามเสยีหายอนัสบืเนือ่งมาจากความขดัชอ้งของคอมพวิเตอรแ์ตกตา่งกนั เวลาทีใ่ชใ้นการคำนวณคา่ปรับ 

จะเทา่กนัเวลาขดัชอ้งของคอมพวิเตอรห์นว่ยนัน้คณูดว้ยตวัถว่งซึง่มคีา่ตา่งๆ ตามเอกสารแนบทา้ยสญัญาผนวก<
ผูข้ายจะตอ้งชำระคา่ปรบัตามวรรคสองใหแ้กผู่ซ้ือ้ภายใน ๗ (เจด็) วัน นบัถัดจากแต่วับท่ีได้รับแจ้งเป็นหนงัสือ 

จากผูซ้ือ้ หากผู้ขายไม,ชำระคา่ปรบัตามทีไ่ดร้บัแจง้จากผูซ้ือ้ภายในเวลาทีก่ำหนดผูซ้ือ้มสีทิธบิงัคบัเอาจากหลกัประกนัการปฎบิต้ตาม 
สัญญาได้

การทีผู่ซ้ือ้ทำการนัน้เอง หรือใหผู้้อืน่ทำการนัน้แทนผูข้าย ไมท่ำใหผู้ข้ายหลดุพน้จากความรับผดิตามสญัญา หาก 
ผูข้ายไมข่ดใชค้า่ใชจ่้ายหรอืคา่เสยีหายตามทีผู่ซ้ือ้เรยีกรอ้งผูซ้ือ้มสีทิธบิงัคบัจากหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาได้

ข้อ ๘. หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา
ในขณะทำสญัญานีผู้ข้ายไดน้ำหลกัประกนัเปน็ เงินสด ตามใบเสร็จองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู 

เลขที ่ RCPT -  ๐๑๙๑๐/๖๖ เปน็จำนวนเงิน ๒1๔๕:๐ บาท (สองพนัส่ีร้อยหา้สืบบาทถ้วน) ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ ๔ (ห้า)
ของราคาซือ้ขายคอมพวิเตอรต์ามขอ้ ๑ มามอบใหแ้กผู่ซ้ือ้เพือ่เปน็หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญานี้

กรณผีูข้ายใชห้นงัสอืคํา้ประกนัมาเปน็หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา หนงัสอืค้ําประกนัดังกล่าวจะต้องออก 
โดยธนาคารทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย หรือโดยบริษทัเงินทนหรือบริษทัเงินทนุหลักทรัพย์ทั!้ด้รับอนญุาตใหป้ระกอบกิจการ 
เงนิทนุเพือ่การพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายชือ่บริษทัเงินทนุทีธ่นาคารแหง่ 
ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัด่ภุาครฐักำหนดหรืออาจเปน็ 
หนงัสอืคํา้ประกนัอิเลก็ทรอนกิสต์ามวิธกีารทีก่รมบญัชกีลางกำหนดกไ็ด ้และจะตอ้งมอีายกุารคํา้ประกนัตลอดไปจนกวา่ผูข้ายพน้ขอ้ 
ผกูพนัตามสญัญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนื่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุ
สัญญา ถา้หลกัประกนัทีผู่ข้ายนำมามอบใหด้งักลา่วลดลงหรอืเสือ่มคา่ลง หรือมอีายุไมค่รอบคลมุถง้ความรบัผดิของผูข้ายตลอดอายุ 
สัญญา ไมว่่าดว้ยเหตใุดๆ กต็าม รวมถงึกรณผีูข้ายลง่มอบและตดิตัง้คอมพวิเตอรล์า่ชา้เปน็เหตใุหร้ะยะเวลาแลว้เสร็จหรอืวนัครบ 
กำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปล่ียนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดข้ึนคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกัน



หลกัประกนัทีผู้่ขายนำมามอบไว้ตามช้อบี ้ผูซ้ือ้จะคนืใหแ้กผู่ข้ายโดยไมม่ดีอกเบีย้เมือ่ผู้ขายพนัจากข้อผูกพนัและ 
ความรับผิดทัง้ปวงตามสญัญาบีแ้ล้ว

ขอ้ ๙. การโอนกรรมสิทธ๋ึ
คู่สัญญาตกลงกันว่ากรรมสิทธ้ีในคอมพวิเตอร์ตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ซ้ือเม่ือผู้ซ้ือไต้รับมอบคอมพวิเตอร์ 

ดังกลา่ว ตามขอ้ ๕ แล้ว

ขอ้ ๑๐. การอบรม
^  w „ *
ผูข้ายตอ้งจัดอบรมวิชาการตา้นคอมพวิเตอรใ์หแ้กเ่จ้าหนา้ทขีองผูข้อจนสามารถใชง้านคอมพวิเตอรไ์ตอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยตอ้งดำเนนิการผกิอบรมใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน - วันนับสัดจากวันท่ีผู้ซ้ือได้รับมอบคอมพวิเตอร์ โดยไม่คืดค่าใข้จ่ายใดๆ
รายละเอยีดของการผกิอบรมใหเ้ปน็ไปตามเอกสารแนบทา้ยสญัญาผนวก ๕

ขอ้ ๑๑. คูม่อีการใขค้อมพวิเตอร์
ผูข้ายตอ้งจัดหาและสง่มอบคูม่อีการใขค้อมพวิเตอรต์ามสญัญาบี ้ตามทีก่ำหนดไว้ในเอกสารแนบทา้ยสญัญา 

ผนวก ๖ จำนวน ขุด ให้กับผู้ซ้ือใบวันท่ีส่งมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมท้ังปรับปรุง ใหท้น้สมยัเปน็ปจ็จุบนัตลอดอายุสญัญาบี้
ทัง้บีโ้ดยไมค่ดิเงินเพิม่จากผูซ้ือ้

ข้อ ๑๒. การรบัประกนัความเสยีหาย
ในกรณทีีบ่คุคลภายุนอกกลา่วจ้างหรือใชส้ทิธเิรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธ้ีหรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ 

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ตามสญัญาบีโ้ดยผูซ้ือ้'มืไ่'ดแ้ก1้ขดดัแปลงไปจากเดิม ผูข้ายจะตอ้งดำเนนิการทัง้ปวงเพือ่ใหก้ารกลา่วจา้งหรอืการ 
เรียกร้องดังกลา่วระงับล้ินไปโดยเร็ว หากผูซ้ือ้ตอ้งรับผดิขดใชค้า่เสยีหายตอ่บคุคลภายบอกเนือ่งจากผลแหง่การละเมดิลขิสทิธีห้รอื 
สิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ ดงักลา่วผูข้ายตอ้งเปน็ผูข้ำระคา่เสยีหายและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้คา่ฤขาธรรมเนยีมและคา่ทนายความแทนผูซ้ือ้ ท้ังบ้ี 
ผู้ซ้ือจะแจ้งใหผู้ข้ายทราบเปน็หนงัสอืในเมือ่ไตม้กีารกล่าวจ้างหรือใช้สทิธเิรียกร้องดังกลา่วโดยไมขั่กขา้

ขอ้ ๑๓. การบอกเลกิสญัญา
เมือ่ครบกำหนดสง่มอบคอมพวิเตอร์ตามสญัญาแลว้ หากผูข้ายไมส่ง่มอบและตดิตัง้คอมพวิเตอร์บางรายการ 

หรือทัง้หมดใหแ้กผู่ซ้ือ้ภายในกำหนดเวลาดงักลา่ว หรือส่งมอบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามสัญญาหรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องดามสัญญา 
หรือสง่มอบและตดิต้ังแล้วเสร็จภายในกำหนดแต่ไมส่ามารถใช้งานไต้อย่างมปีระสทิธภิาพ หรือใช้งานไม่ไต้ครบถ้วนตามสัญญา หรือ 
ผูข้ายไม่ปฏบิติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไต้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบถึง 
สทิธขิองผูซ้ือ้ทีจ่ะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากผูข้าย

ในกรณท่ีีผู้ซ้ือใช้สทิธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็น
จำนวนเงินทัง้หมดหรือแต่บางสว่นกืไต้ แล้วแต่ผู้ซ้ือจะเห็นสมควร และถ้าผูซ้ือ้จัดซือ้คอมพวิเตอร์รวมถงึการตดิตัง้จากบคุคลอืน่เตม็
จำนวนหรือเฉพาะจำนวนทีข่าดสง่ แลว้แตก่รณ ี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดอืน นบัสดัจากวันบอกเลกิสญัญา ผู้ขายจะต้องซดใชร้าคาที่
เพิม่ข้ึนจากราคาทีก่ำหนดไว้ในสญัญาบีด้้วย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีผู่ซ้ือ้ตอ้งใชจ่้ายในการจัดหาผูข้ายรายใหมด่งักลา่วดว้ย

ในกรณทีีผู้่ขายไต้สง่มอบคอมพวิเตอร์ใหแ้ก่ผู้ซือ้และผู้ซือ้บอกเลิกสญัญา ผูข้ายจะตอ้งนำคอมพวิเตอร์กลบัคนื
ไป และทำสถานทีท่ีร้ื่อถอนคอมพวิเตอร์ออกไปใหม้สีภาพดงัทีม่อียู่เดมิกอ่นทำสฌัญาบีภ้ายใน 0,๕ (สิบห้า) วัน นบัสดัจากวนัทีพ่ซัือ้ ••ะ*' ข ” ” yC  tToiBpttifef.บอกเลกิสญัญา โดยผูข้ายเปน็ผูเ้สยีคา่ใชจ้า่ยเองทง้สน / ,  ^  m m m

ถา้ผูข้ายไมย่อมนำคอมพวิเตอรก์ลบัคนืไปภายในกำหนดเวลาดงักลา่วดามวรรคสาม ผูซ้ือ้จะกำ'



ผู้ขายนำคอมพวิเตอร์กลบัคืนไปอกีคร้ังหนึง่ หากพน้กำหนดเวลาดงักลา่วแลว้ ผู้ขายยังไมน่ำคอมพวิเตอร์กลบัคืนไปอีก ผู้ซ้ือมีสิทธินำ 
คอมพวิเตอรอ์อกขายทอดตลาด เงินทีไ่ตจ้ากการขายทอดตลาด ผูข้ายยอมใหผู้ซ้ือ้หกเปน็คา่ปรบัและหกัเปน็คา่ไซจ่้ายและคา่เสยีหายที ่
เกดิแกผู้่ซือ้ ซึง่รวมกงคา่ไขจ่้ายตา่งๆ ทีผู่ซ้ือ้ไดเ้สยีไปในการดำเนนิการขายทอดตลาดคอมพวิเตอรด์งักลา่ว ค่าไซ้จ่ายในการทำสถานท่ีท่ี 
ร้ือถอนคอมพวิเตอร์ออกไปใหม้สีภาพดงัทีม่อียู่เดมิกอ่นทำสญัญานี ้ เงินทีเ่หลอืจากการหกัคา่ปรบั คา่ใชจ้า่ย และคา่เสยีหายดงักลา่ว 
แลว้ผู้ซือ้จะคืนใหแ้กผู้่ขาย

เมือ่ผูซ้ือ้บอกเลกิสญัญาแลว้ ผู้ซ้ือไม่ต้องรับผิดขอบในความเสียหายใดๆ ท้ังส้ินอันเกิดแก่คอมพิวเตอร์ซ่ึงอยู่ใน 
ความครอบครองของผูซ้ือ้

ขอ้ ๑๔. ค่าปรับ
ในกรณท่ีีผู้ซ้ือยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓ ผูข้ายจะตอ้งขำระคา่ปรับใหผู้ซ้ือ้*เปน็รายวัน ในอตัรา 

รอ้ยละ ๐.๒0 (ศนูย์จดุสองศนูย์) ของราคาคอมพวิเตอร์ทียั่งไมไ่ต้รับมอบ นับสัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนสีงวันท่ีผู้ขายไต้นำ 
คอมพวิเตอร์มาสง่มอบและติดทัง้ใหแ้กผู่ซ้ือ้จนถกูต้องครบลว้นตามสญัญา

การคดิคา่ปรับในกรณทีีค่อมพวิเตอร์ทีต่กลงซือ้ขายเปน็ระบบ ลา้ผูข้ายลง่มอบเพยีงบางสว่นหรอืขาด 
ส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไป หรือส่งมอบและติดท้ังท้ังหมดแล้วแต่ใช้งานไม่ไต้ถูกต้องครบถ้วน ใหถื้อว่ายังไม่ไต้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ 
นัน้เลย และคดิคา่ปรบัจากราคาคอมพวิเตอรท์ัง้ระบบ

ในระหว่างท่ีผู้ซ้ือยังไม่ไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผูซ้ือ้เหน็ว่าผู้ขายไมอ่าจปฏบิติัตามสญัญาต่อไปไต ้ ผู้ซ้ือ 
จะใช้สทิธิบอกเลกิสญัญา และริบหรือบงัคบัจากหลักประกนั ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องใหข้ดใช้ราคาทีเ่พิม่ขึน้ตามทีก่ำหนด 
ไว้ในสัญญาข้อ ๑๓ วรรคสองก็ไต้ และถา้ผูซ้ือ้ไตแ้จ้งขอ้เรียกรอ้งใหข้ำระคา่ปรบัไปยํงิผูข้าย เม่ือครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ี 
จะปรบัผูข้ายจนถงีวันบอกเลกิสญัญาไตอ้กีดว้ย , }■

f- 1 ' ■ \

ขอ้ ๑๕. การบงัคบัคา่ปรบั คา่เสยีหาย และคา่ใขจ้า่ย
ในกรณทีีผู่ข้ายไมป่ฏบิตัติามสญัญาข้อใดขอ้หนึง่ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปน็เหตใุหเ้กดิคา่ปรับ คา่เสยีหาย หรือ 

คา่ใชจ้า่ยแกผู่ซ้ือ้ ผูข้ายตอ้งชดใชค้า่ปรับ คา่เสยีหาย หรอืค่าใชจ่้ายดังกล่าวใหแ้กผู่ซ้ือ้โดยสิน้เชงิภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับสัด 
จากวนัทีไ่ตร้บัแจ้งเปน็หนงัสอืจากผูซ้ือ้หากผูข้ายไมข่ดใขใ้หถ้กูตอ้งครบถว้นภายไนระยะเวลาดงักลา่วใหผู้ซ้ือ้มสีทิธทิีจ่ะหกัเอาจากคา่ 
คอมพวิเตอรท์ีต่อ้งขำระหรอืบงัคบัจากหลกัประกบัการปฏบิตั ิ ตามสัญญาไต้ทันที

หากคา่ปรับ คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยทีบ่งัคบัจากคา่คอมพวิเตอรท์ีต่อ้งขำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญาแลว้ ยังไมเ่พยีงพอ ผูข้ายยนิยอมขำระสว่นทีเ่หลอืทียั่งขาดอยู่จบครบถว้นตามจำนวนคา่ปรบั คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายนัน้ 
ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นบัสัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้ซ้ือ

หากมเีงินคา่คอมพวิเตอรท์ีซ่ือ้ขายตามสญัญาทีห่กัไวจ้า่ยเปน็คา่ปรับ คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยแลว้ยงัเหลอือยู ่
อกีเทา่ใด ผู้ซ้ือจะคืนใหแ้ก่ผู้ขายท้ังหมด

ข้อ ๑๖. การงดหรอีลดคา่ปรบั หรอืขยายเวลาในการปฏบิตัติามสญัญา
ในกรณทีีม่เีหตเุกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของผูซ้ือ้ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจา®พฤติการณอัีนหนึง่ 

อนัใดทีผู้่ขายไมต่อ้งรับผดิตามกฎหมาย หรือเหตุอืน่ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการจัดซือ้จัดจ้าง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐั ทำใหผู้ข้ายไมส่ามารถสง่มอบและตดิทัง้คอมพวิเตอร์ หรอืบำรุงรักษาและขอ่มแขมแกไ้ขคอมพวิเตอร์ตาม 
เง่ือนไขและกำหนดเวลาแหง่สญัญานี!้ต ้ผูข้ายมสีทิธขิองดหรอืลดคา่ปรบัหรอืขยายเวลาทำการตามสญัญา โ ด ย จ ะ ต อ้ ง เ^ จ ง้ เุห ่̂ ^ ^ ^  ^  
พฤตกิารณดัีงกลา่วพร้อมหลักฐานเปน็หนงัสอืใหผู้ซ้ือ้ทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน,นบัถดัจาก'วนัท ีเ่หตนุ ัน้ส ิน้สดุลง/ทมพ ิก่าหนิดิโิ""-ร/®,

\  I ♦  I
^ พ ร ^  _ y .

... t ......ร!!!!*ifsm ย ม พ ิา ^. . ผ ิซอ



ในกฎกระทรวงดงักลา่ว
ถ้าผู้ขายไมป่ฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามความในวรรคหนึง่ใหถ้อืวา่ผูข้ายไดส้ละสทิธเิรยีกร้องในการทีจ่ะของดหรอืลด 

คา่ปรฺบัหรอืขยายเวลาทำการตามสญัญา โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแตก่รณเีหตเุกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของฝา่ยผูซ้ือ้ 
ซึง่มหีลกัฐานขดัแจ้งหรือผูซ้ือ้ทราบดอียู่แลว้ตัง้แตด่น้

การงดหรอืลดคา่ปรบัหรอืขยายเวลาทำการตามสญัญา ตามวรรคหนึง่ อยูใ่นดลุพนิจิของผู้ซือ้ทีจ่ะพจิารณา
ตามทีเ่หน็สมควร

ขอ้ ๑๗. การใขเ้รอืไทย
ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรอืนำเขา้คอมพวิเตอรม์าจากตา่งประเทศและตอ้งนำเขา้มาโดยทางเรอืในเลน้ทางเดนิเรอื 

ทีม่เีรอืไทยเดนิอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูข้ายตอ้งจัดการให ้
คอมพวิเตอรบ์รรทกุโดยเรอืไทยหรอืเรอืทีม่สีทิธเิขน่เดยีวกบัเรอืไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะไดรั้บอนญุาตจาก 
กรมเจา้ทา่ กอ่นบรรทกุคอมพวิเตอรล์งเรอือืน่ ท่ีมี,ใช่เรือ'ไทย หรือเปน็ของทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นใหบ้รรทกุ 
โดยเรืออืน่ได้ ทัง้นีไ้มว่า่การสัง่หรอืนำเขา้คอมพวิเตอรจ์ากตา่งประเทศจะเปน็แบบใด

ในการสง่มอบคอมพวิเตอร์ใหแ้กผู่ซ้ือ้ ถา้เปน็กรณตีามวรรคหนึง่ผูข้ายจะตอ้งสง่มอบใบตราสง่ (Bill of 
Lading) หรอืสำเนาใบตราสง่สำหรับคอมพวิเตอรน์ัน้ ซึง่แสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือทีม่สีทิธเิขน่เดยีวกบัเรือไทยใหแ้กผู่ ้
ซือ้พร้อมกบัการสง่มอบคอมพวิเตอรด์ว้ย

ในกรณทีีค่อมพวิเตอรไ์มไ่ดบ้รรทกุจากตา่งประเทศมายังประเทศไทยโดยเรอืไทย หรือ เรือทีมี่สทิธิเขน่เดียวกบั 
เรือไทย ผูข้ายตอ้งสง่มอบหลกัฐานซึง่แสดงวา่ไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซ่ึงแสดงว่าได้ 

.ชำระคา่ธรรมเนยีมพเิศษเนือ่งจากการไมบ่รรทกุของโดยเรอืไทย ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการพาณชียนาวแีลว้อยา่งใดอยา่ง 
หนึง่แก่ผู้ซ้ือด้วย :

สัญญาน้ีทำข้ึนสองฉบับ มีขอ้ความถกูตอ้งตรงกนั คูส่ญัญาไดอ้า่นและเขา้ใจขอ้ความโดยละเอยีดตลอดแลว้ จีง 
ไดล้งลายมอืซือ่พร้อมทัง้ประทบัตรา (ถา้ม)ี ไวเ้ปน็สำคญัตอ่หนา้พยานและคูส่ญัญาตา่งยึดถอืไว ้ ฝ่ายละหนึง่ฉบับ

(ลงซ่ือ).

(ลงซ่ือ).
(นายธวัช,ขัย เขินไพร)

(ลงซ่ือ)................ .........................................
(นางสาวเอีย่มศริ ิ สุริยะ)

๗ ร)..................................................
(นางสาวกมลธนัสร์ ศรีสุวรรณ)

.พยาน

.พยาน

เลขทีโ่ครงการ ๖๖๐๑๗๕;๐๓๒๘๐ 
เลขคมุสญัญา ๖๖๐๓๐๒๐๐๐๐๕;๕


