สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร
สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๒
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ เทศบาลตําบลชะเมา ตําบล/แขวง ชะเมา อําเภอ/เขต ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ระหวาง เทศบาลตําบลชะเมา โดย นายเอกชัย คงปาน ซึ่งตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา "ผูซื้อ" ฝายหนึ่ง กับ คอม-เทล เซอรวิส อยูบาน เลขที่ ๒๐๔/๓ ถนนศรีธรรมโศก ตําบล/แขวง
ในเมือง อําเภอ/เขต เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช ผูถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
๓๘๐๐๘๐๐๑๕๖๕๗๖ แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูขาย" อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขอตกลงซื้อขาย
ผูซื้อตกลงซื้อและผูขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณการประมวลผล ระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งเปนผลิตภัณฑของ ครุภัณฑคอมพิวเตอร หนวยงานกองคลัง จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "คอมพิวเตอร" ตามรายละเอียดเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ รวมเปนราคา
คอมพิวเตอรและคาติดตั้งทั้งสิ้น ๕๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
จํานวน - บาท ( - ) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว
ในกรณีที่ผูขายประสงคจะนําคอมพิวเตอรและอุปกรณรายการใดแตกตางไปจากรายละเอียดที่
กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ มาติดตั้งใหผูซื้อ ผูขายจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูซื้อ
กอน และคอมพิวเตอรที่จะนํามาติดตั้งดังกลาวนั้นจะตองมีคุณสมบัติไมตํ่ากวาที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา
ผนวก ๑ และ ๒ ทั้งนี้จะตองไมคิดราคาเพิ่มจากผูซื้อไมวาในกรณีใด
ขอ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผูขายรับรองวาคอมพิวเตอรที่ขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมใชเครื่องที่ใชงานแลว
นํามาปรับปรุงสภาพขึ้นใหมและมีคุณสมบัติไมตํ่ากวาที่กําหนดไวตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ
คอมพิวเตอรที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒
ขอ ๓. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ ใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซื้อ คํา

วินิจฉัยของผูซื้อใหถือเปนที่สุด และผูขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผูซื้อทั้งสิ้น
ขอ ๔. การสงมอบและติดตั้ง
ผูขายจะสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอรที่ซื้อขายตามสัญญานี้ใหถูกตองและครบถวนตามที่
กําหนดไวในขอ ๑ ใหพรอมที่จะใชงานไดตามรายละเอียดการทดสอบการใชงานคอมพิวเตอรเอกสารแนบทายสัญญา
ผนวก ๓ ใหแกผูซื้อ ณ หนวยงานกองคลัง เทศบาลตําบลชะเมา และสงมอบใหแกผูซื้อภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา
ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาติดตั้งแลวเสร็จพรอมที่จะใชงานและสงมอบคอมพิวเตอรได โดย
ทําเปนหนังสือยื่นตอผูซื้อ ณ หนวยงานกองคลัง เทศบาลตําบลชะเมา ในวันและเวลาทําการของผูซื้อกอนวันกําหนด
สงมอบไมนอยกวา ๑ (หนึ่ง) วันทําการของผูซื้อ
ผูขายตองออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอรรวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามมาตรฐานของผู
ขายและไดรับความเห็นชอบจากผูซื้อเปนหนังสือ และผูขายตองจัดหาเจาหนาที่มาใหคําแนะนําและตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมของสถานที่ใหทันตอการติดตั้งคอมพิวเตอรโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ขอ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผูซื้อไดตรวจรับคอมพิวเตอรที่สงมอบและติดตั้งแลวเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญานี้
แลว ผูซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไวเปนหนังสือ เพื่อผูขายนํามาใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคา
คอมพิวเตอร ตามที่ระบุไวในขอ ๖
ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา คอมพิวเตอรที่ผูขายสงมอบไมตรงตามขอ ๑ หรือมีคุณสมบัติ
ไมถูกตองตามขอ ๒ หรือใชงานไดไมครบถวนตามขอ ๔ ผูซื้อทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับคอมพิวเตอรนั้น ในกรณีเชนวานี้
ผูขายตองรีบนําคอมพิวเตอรนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและ นําคอมพิวเตอรมาสงมอบใหใหม หรือตอง
ทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูขายจะนํามา
อางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือ ของดหรือลดคาปรับไมได
ขอ ๖. การชําระเงิน
ผูซื้อตกลงชําระเงิน คาสิ่งของตามขอ ๑ ใหแกผูขาย เมื่อผูซื้อไดรับมอบสิ่งของตามขอ ๖ ไวโดย
ครบถวนแลว
ขอ ๗. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของคอมพิวเตอรและการติดตั้งตาม
สัญญานี้เปนเวลา ๑ (หนึ่ง) ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบคอมพิวเตอรทั้งหมดโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา ถา
ภายในระยะเวลาดังกลาวคอมพิวเตอรชํารุดบกพรองหรือขัดของ หรือใชงานไมไดทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือเกิด
ความชํารุดบกพรองหรือขัดของจากการติดตั้ง เวนแตความชํารุดบกพรองหรือขัดของดังกลาวเกิดขึ้นจากความผิดของ
ผูซื้อซึ่งไมไดเกิดขึ้นจากการใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชการไดดีดังเดิม โดยตอง
เริ่มจัดการซอมแซมแกไขภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากผูซื้อโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อทั้งสิ้น

ถาผูขายไมจัดการซอมแซมแกไข ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูซื้อมีสิทธิที่จะทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นทําการนั้น
แทนผูขายโดยผูขายตองออกคาใชจายเองทั้งสิ้นแทนผูซื้อ
ผูขายมีหนาที่บํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอตลอด
ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยคาใชจายของผูขาย โดยใหมีเวลาคอมพิวเตอรขัดของรวมตามเกณฑ การคํานวณ
เวลาขัดของไมเกินเดือนละ ๑๐ (สิบ) ชั่วโมง หรือรอยละ - ของเวลาใชงานทั้งหมดของคอมพิวเตอรของเดือนนั้น แลว
แตตัวเลขใดจะมากกวากัน มิฉะนั้นผูขายตองยอมใหผูซื้อคิดคาปรับเปนรายชั่วโมง ในอัตรารอยละ - ของราคา
คอมพิวเตอรทั้งหมดตามสัญญานี้คิดเปนเงิน ........................ บาท (ถวน) ตอชั่วโมง ในชวงเวลาที่ไมสามารถใช
คอมพิวเตอรได ในสวนที่เกินกําหนดเวลาขัดของขางตน
เกณฑการคํานวณเวลาขัดของของคอมพิวเตอรตามวรรคสอง ใหเปนดังนี้
- กรณีที่คอมพิวเตอรเกิดขัดของพรอมกันหลายหนวย ใหนับเวลาขัดของของหนวยที่มี ตัวถวง
มากที่สุดเพียงหนวยเดียว
-กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของของคอมพิวเตอรแตกตางกัน เวลาที่ใชใน
การคํานวณคาปรับจะเทากับเวลาขัดของของคอมพิวเตอรหนวยนั้นคูณดวยตัวถวงซึ่งมีคาตางๆ ตามเอกสารแนบทาย
สัญญาผนวก ๔
ผูขายจะตองชําระคาปรับตามวรรคสองใหแกผูซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากแตวันที่ไดรับ
แจงเปนหนังสือจากผูซื้อ หากผูขายไมชําระคาปรับตามที่ไดรับแจงจากผูซื้อภายในเวลาที่กําหนดผูซื้อมีสิทธิบังคับเอา
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได
การที่ผูซื้อทําการนั้นเอง หรือใหผูอื่นทําการนั้นแทนผูขาย ไมทําใหผูขายหลุดพนจากความรับ
ผิดตามสัญญา หากผูขายไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามที่ผูซื้อเรียกรองผูซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได
ขอ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผูขายไดนําหลักประกันเปน .............-............. เปนจํานวนเงิน ............ บาท
(.................) ซึ่งเทากับรอยละ ........-........ ของราคาซื้อขายคอมพิวเตอรตามขอ ๑ มามอบใหแกผูซื้อเพื่อเปนหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผูขายใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดัง
กลาวจะตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ได
รับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดหรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรม
บัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผูขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ
ผูขายตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันที่ผูขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึง
ความรับผิดของผูขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูขายสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอรลาชา
เปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวา
จะเกิดขึ้นคราวใด ผูขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบให

แกผูซื้อภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซื้อ
หลักประกันที่ผูขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูซื้อจะคืนใหแกผูขายโดยไมมีดอกเบี้ยเมื่อผูขายพน
จากขอผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แลว
ขอ ๙. การโอนกรรมสิทธิ์
คูสัญญาตกลงกันวากรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอรตามสัญญาจะโอนไปยังผูซื้อเมื่อผูซื้อไดรับมอบ
คอมพิวเตอรดังกลาว ตามขอ ๕ แลว
ขอ ๑๐. การอบรม
ผูขายตองจัดอบรมวิชาการดานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาที่ของผูซื้อจนสามารถใชงาน
คอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองดําเนินการฝกอบรมใหแลวเสร็จภายใน ๑ (หนึ่ง) วันนับถัดจากวันที่ผูซื้อ
ไดรับมอบคอมพิวเตอร โดยไมคิดคาใชจายใดๆ รายละเอียดของการฝกอบรมใหเปนไปตามเอกสารแนบทายสัญญา
ผนวก ๕
ขอ ๑๑. คูมือการใชคอมพิวเตอร
ผูขายตองจัดหาและสงมอบคูมือการใชคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ ตามที่กําหนดไวในเอกสาร
แนบทายสัญญาผนวก ๖ จํานวน ๑ (หนึ่ง) ชุด ใหกับผูซื้อในวันที่สงมอบคอมพิวเตอร พรอมทั้งปรับปรุง ใหทันสมัย
เปนปจจุบันตลอดอายุสัญญานี้ ทั้งนี้ โดยไมคิดเงินเพิ่มจากผูซื้อ
ขอ ๑๒. การรับประกันความเสียหาย
ในกรณีที่บุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใดๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
บัตรหรือสิทธิใดๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ โดยผูซื้อมิไดแกไขดัดแปลงไปจากเดิม ผูขายจะตองดําเนินการทั้ง
ปวงเพื่อใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผูซื้อตองรับผิดชดใชคาเสียหายตอบุคคล
ภายนอกเนื่องจากผลแหงการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ ดังกลาวผูขายตองเปนผูชําระคาเสียหายและ
คาใชจายรวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทนผูซื้อ ทั้งนี้ ผูซื้อจะแจงใหผูขายทราบเปนหนังสือในเมื่อไดมี
การกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ ๑๓. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกําหนดสงมอบคอมพิวเตอรตามสัญญาแลว หากผูขายไมสงมอบและติดตั้ง
คอมพิวเตอรบางรายการหรือทั้งหมดใหแกผูซื้อภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือสงมอบคอมพิวเตอรไมตรงตามสัญญา
หรือมีคุณสมบัติไมถูกตองตามสัญญา หรือสงมอบและติดตั้งแลวเสร็จภายในกําหนดแตไมสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ หรือใชงานไมไดครบถวนตามสัญญา หรือผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบถึงสิทธิของผูซื้อที่จะเรียกรองคาเสียหายจาก
ผูขาย
ในกรณีที่ผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ขอ ๖
และ) ขอ ๘ เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซื้อจะเห็นสมควร และถาผูซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอรรวม

ถึงการติดตั้งจากบุคคลอื่นเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนที่ขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัด
จากวันบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ดวย รวมทั้งคาใชจายใดๆ ที่ผู
ซื้อตองใชจายในการจัดหาผูขายรายใหมดังกลาวดวย
ในกรณีที่ผูขายไดสงมอบคอมพิวเตอรใหแกผูซื้อและผูซื้อบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองนํา
คอมพิวเตอรกลับคืนไป และทําสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอรออกไปใหมีสภาพดังที่มีอยูเดิมกอนทําสัญญานี้ภายใน ๗
(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ผูซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผูขายเปนผูเสียคาใชจายเองทั้งสิ้น
ถาผูขายไมยอมนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปภายในกําหนดเวลาดังกลาวตามวรรคสาม ผูซื้อจะ
กําหนดเวลาใหผูขายนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ผูขายยังไมนํา
คอมพิวเตอรกลับคืนไปอีก ผูซื้อมีสิทธินําคอมพิวเตอรออกขายทอดตลาด เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด ผูขายยอมให
ผูซื้อหักเปนคาปรับและหักเปนคาใชจายและคาเสียหายที่เกิดแกผูซื้อ ซึ่งรวมถึงคาใชจายตางๆ ที่ผูซื้อไดเสียไปในการ
ดําเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอรดังกลาว คาใชจายในการทําสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอรออกไปใหมีสภาพดังที่
มีอยูเดิมกอนทําสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักคาปรับ คาใชจาย และคาเสียหายดังกลาวแลวผูซื้อจะคืนใหแกผูขาย
เมื่อผูซื้อบอกเลิกสัญญาแลว ผูซื้อไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก
คอมพิวเตอรซึ่งอยูในความครอบครองของผูซื้อ
ขอ ๑๔. คาปรับ
ในกรณีที่ผูซื้อยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๓ ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซื้อ เปน
รายวัน ในอัตรารอยละ ๐.๒๐ (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคาคอมพิวเตอรที่ยังไมไดรับมอบ นับถัดจากวันครบกําหนด
ตามสัญญาจนถึงวันที่ผูขายไดนําคอมพิวเตอรมาสงมอบและติดตั้งใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวนตามสัญญา
การคิดคาปรับในกรณีที่คอมพิวเตอรที่ตกลงซื้อขายเปนระบบ ถาผูขายสงมอบเพียงบางสวน
หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป หรือสงมอบและติดตั้งทั้งหมดแลวแตใชงานไมไดถูกตองครบถวน ใหถือวายัง
ไมไดสงมอบคอมพิวเตอรนั้นเลย และคิดคาปรับจากราคาคอมพิวเตอรทั้งระบบ
ในระหวางที่ผูซื้อยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซื้อเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตาม
สัญญาตอไปได ผูซื้อจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ กับเรียกรอง
ใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กําหนดไวในสัญญาขอ ๑๓ วรรคสองก็ได และถาผูซื้อไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไป
ยังผูขาย เมื่อครบกําหนดสงมอบแลว ผูซื้อมีสิทธิที่จะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ขอ ๑๕. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย
ในกรณีที่ผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคาปรับ
คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูซื้อ ผูขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูซื้อโดยสิ้นเชิง
ภายในกําหนด ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซื้อ หากผูขาย ไมชดใชใหถูกตองครบถวน
ภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากคาคอมพิวเตอรที่ตองชําระหรือบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติ ตามสัญญาไดทันที
หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายที่บังคับจากคาคอมพิวเตอรที่ตองชําระ หรือหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลว ยังไมเพียงพอ ผูขายยินยอมชําระสวนที่เหลือที่ยังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคา
ปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซื้อ

หากมีเงินคาคอมพิวเตอรที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใช
จายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูซื้อจะคืนใหแกผูขายทั้งหมด
ขอ ๑๖. การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูขายไมสามารถสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร
หรือบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิของดหรือลด
คาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซื้อ
ทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว
ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง ในการที่
จะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิด
หรือความบกพรองของฝายผูซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา ตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูซื้อ
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๗. การใชเรือไทย
ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําเขาคอมพิวเตอรมาจากตางประเทศและตองนําเขามาโดยทางเรือ ใน
เสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผูขายตองจัดการใหคอมพิวเตอรบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายัง
ประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา กอนบรรทุกคอมพิวเตอรลงเรืออื่น ที่มิใชเรือไทย หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งนี้ ไมวาการสั่งหรือนําเขาคอมพิวเตอรจาก
ตางประเทศจะเปนแบบใด
ในการสงมอบคอมพิวเตอรใหแกผูซื้อ ถาเปนกรณีตามวรรคหนึ่งผูขายจะตองสงมอบใบตราสง
(Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับคอมพิวเตอรนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชน
เดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อพรอมกับการสงมอบคอมพิวเตอรดวย
ในกรณีที่คอมพิวเตอรไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือ เรือที่มี
สิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกของโดยเรืออื่น
ได หรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซื้อดวย
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว
ฝายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)..............................................................ผูซื้อ
(นายเอกชัย คงปาน)

(ลงชื่อ)..............................................................ผูขาย
(นายคัณชนะ นิลพยัคฆ)
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(นางสาวเลขา สุขเกื้อ)
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(นายสุพจน ขําเกิด)
เลขที่โครงการ ๖๑๑๐๗๓๑๒๕๐๔
เลขคุมสัญญา ๖๑๑๐๐๒๐๐๐๓๐๕

