
 
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร

 
  สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๒

 
 

                  สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน ณ เทศบาลตําบลชะเมา ตําบล/แขวง ชะเมา อําเภอ/เขต ปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ระหวาง เทศบาลตําบลชะเมา โดย นายเอกชัย คงปาน ซ่ึงตอไปใน

สัญญาน้ีเรียกวา "ผูซ้ือ" ฝายหนึ่ง กับ คอม-เทล เซอรวิสอยูบาน เลขท่ี ๒๐๔/๓ ถนนศรีธรรมโศก ตําบล/แขวง ในเมือง

อําเภอ/เขต เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช ผูถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่

๓๘๐๐๘๐๐๑๕๖๕๗๖ แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูขาย" อีกฝายหน่ึง
 

                  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
 

 

                  ขอ ๑. ขอตกลงซ้ือขาย 
 

                           ผูซ้ือตกลงซ้ือและผูขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณการประมวลผล ระบบ

คอมพิวเตอร ซ่ึงเปนผลิตภัณฑของ ครุภัณฑคอมพิวเตอร หนวยงานกองชาง จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา "คอมพิวเตอร" ตามรายละเอียดเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ รวมเปนราคา

คอมพิวเตอรและคาติดตั้งทั้งสิ้น ๓๙,๙๙๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนเกาพันเการอยเกาสิบบาทถวน) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคา

เพิ่มจํานวน - บาท (-) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว

                           ในกรณีที่ผูขายประสงคจะนําคอมพิวเตอรและอุปกรณรายการใดแตกตางไปจากรายละเอียดที่

กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ มาติดตั้งใหผูซ้ือ ผูขายจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูซ้ือ

กอน และคอมพิวเตอรที่จะนํามาติดตั้งดังกลาวนั้นจะตองมีคุณสมบัติไมตํ่ากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา

ผนวก ๑ และ ๒ ทั้งน้ีจะตองไมคิดราคาเพิ่มจากผูซ้ือไมวาในกรณีใด
 

 

                  ขอ ๒. การรับรองคุณภาพ
 

                           ผูขายรับรองวาคอมพิวเตอรท่ีขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมใชเครื่องที่ใชงานแลว

นํามาปรับปรุงสภาพข้ึนใหมและมีคุณสมบัติไมตํ่ากวาท่ีกําหนดไวตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ

คอมพิวเตอรท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒
 

 

                  ขอ ๓. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
 

                           เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้

                           ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ ใน

สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซ้ือ คํา

วินิจฉัยของผูซ้ือใหถือเปนท่ีสุด และผูขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผูซ้ือทั้งสิ้น

 

                  ขอ ๔. การสงมอบและติดตั้ง
 

                           ผูขายจะสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอรที่ซ้ือขายตามสัญญานี้ใหถูกตองและครบถวนตามที่

กําหนดไวในขอ ๑ ใหพรอมท่ีจะใชงานไดตามรายละเอียดการทดสอบการใชงานคอมพิวเตอรเอกสารแนบทายสัญญา



ผนวก ๓ ใหแกผูซ้ือ ณ กองชาง เทศบาลตําบลชะเมา และสงมอบใหแกผูซ้ือภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญา 
 

                           ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาติดตั้งแลวเสร็จพรอมท่ีจะใชงานและสงมอบคอมพิวเตอรได โดย

ทําเปนหนังสือยื่นตอผูซ้ือ ณ กองชาง เทศบาลตําบลชะเมา ในวันและเวลาทําการของผูซ้ือกอนวันกําหนดสงมอบไม

นอยกวา ๑ (หน่ึง) วันทําการของผูซ้ือ
 

                           ผูขายตองออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอรรวมท้ังระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามมาตรฐานของผู

ขายและไดรับความเห็นชอบจากผูซ้ือเปนหนังสือ และผูขายตองจัดหาเจาหนาที่มาใหคําแนะนําและตรวจสอบความ

ถูกตองเหมาะสมของสถานที่ใหทันตอการติดตั้งคอมพิวเตอรโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซ้ือภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

 

                  ขอ ๕. การตรวจรับ
 

                           เมื่อผูซ้ือไดตรวจรับคอมพิวเตอรที่สงมอบและติดตั้งแลวเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญานี้

แลว ผูซ้ือจะออกหลักฐานการรับมอบไวเปนหนังสือ เพ่ือผูขายนํามาใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคา

คอมพิวเตอร ตามท่ีระบุไวในขอ ๖
 

                           ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา คอมพิวเตอรที่ผูขายสงมอบไมตรงตามขอ ๑ หรือมีคุณสมบัติ

ไมถูกตองตามขอ ๒ หรือใชงานไดไมครบถวนตามขอ ๔ ผูซ้ือทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับคอมพิวเตอรนั้น ในกรณีเชนวานี้

ผูขายตองรีบนําคอมพิวเตอรน้ันกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาที่จะทําไดและ นําคอมพิวเตอรมาสงมอบใหใหม หรือตอง

ทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูขายจะนํามา

อางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือ ของดหรือลดคาปรับไมได
 

 

 

                  ขอ ๖. การชําระเงิน
 

                           ผูซ้ือตกลงชําระเงิน คาสิ่งของตามขอ ๑ ใหแกผูขาย เม่ือผูซ้ือไดรับมอบสิ่งของตามขอ ๖ ไวโดย

ครบถวนแลว
 

 

                  ขอ ๗. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
 

                           ผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของคอมพิวเตอรและการติดตั้งตาม

สัญญาน้ีเปนเวลา ๓ (สาม) ป นับถัดจากวันที่ผูซ้ือไดรับมอบคอมพิวเตอรทั้งหมดโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา ถา

ภายในระยะเวลาดังกลาวคอมพิวเตอรชํารุดบกพรองหรือขัดของ หรือใชงานไมไดทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือเกิด

ความชํารุดบกพรองหรือขัดของจากการติดตั้ง เวนแตความชํารุดบกพรองหรือขัดของดังกลาวเกิดขึ้นจากความผิดของ

ผูซ้ือซ่ึงไมไดเกิดข้ึนจากการใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชการไดดีดังเดิม โดยตอง

เริ่มจัดการซอมแซมแกไขภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูซ้ือโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซ้ือทั้งสิ้น

ถาผูขายไมจัดการซอมแซมแกไข ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูซ้ือมีสิทธิที่จะทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นทําการนั้น

แทนผูขายโดยผูขายตองออกคาใชจายเองท้ังส้ินแทนผูซ้ือ 
 

                           ผูขายมีหนาท่ีบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอตลอด

ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหน่ึงดวยคาใชจายของผูขาย โดยใหมีเวลาคอมพิวเตอรขัดของรวมตามเกณฑ การคํานวณ



เวลาขัดของไมเกินเดือนละ ๑๐ (สิบ) ช่ัวโมง หรือรอยละ - ของเวลาใชงานท้ังหมดของคอมพิวเตอรของเดือนนั้น แลว

แตตัวเลขใดจะมากกวากัน มิฉะน้ันผูขายตองยอมใหผูซ้ือคิดคาปรับเปนรายช่ัวโมง ในอัตรารอยละ - ของราคา

คอมพิวเตอรท้ังหมดตามสัญญาน้ีคิดเปนเงิน ........................ บาท (ถวน) ตอช่ัวโมง ในชวงเวลาที่ไมสามารถใช

คอมพิวเตอรได ในสวนท่ีเกินกําหนดเวลาขัดของขางตน 
 

                           เกณฑการคํานวณเวลาขัดของของคอมพิวเตอรตามวรรคสอง ใหเปนดังน้ี
 

                           - กรณีท่ีคอมพิวเตอรเกิดขัดของพรอมกันหลายหนวย ใหนับเวลาขัดของของหนวยที่มี ตัวถวง

มากท่ีสุดเพียงหนวยเดียว 
 

                           -กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของของคอมพิวเตอรแตกตางกัน เวลาที่ใชใน

การคํานวณคาปรับจะเทากับเวลาขัดของของคอมพิวเตอรหนวยนั้นคูณดวยตัวถวงซ่ึงมีคาตางๆ ตามเอกสารแนบทาย

สัญญาผนวก ๔
 

                           ผูขายจะตองชําระคาปรับตามวรรคสองใหแกผูซ้ือภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากแตวันที่ไดรับ

แจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ หากผูขายไมชําระคาปรับตามที่ไดรับแจงจากผูซ้ือภายในเวลาที่กําหนดผูซ้ือมีสิทธิบังคับเอา

จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได
 

                           การที่ผูซ้ือทําการนั้นเอง หรือใหผูอื่นทําการนั้นแทนผูขาย ไมทําใหผูขายหลุดพนจากความรับ

ผิดตามสัญญา หากผูขายไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามที่ผูซ้ือเรียกรองผูซ้ือมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ

ปฏิบัติตามสัญญาได 
 

 

                  ขอ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
 

                           ในขณะทําสัญญานี้ผูขายไดนําหลักประกันเปน .............-............. เปนจํานวนเงิน ............ บาท

 (.................)  ซ่ึงเทากับรอยละ ........-........ ของราคาซ้ือขายคอมพิวเตอรตามขอ ๑ มามอบใหแกผูซ้ือเพื่อเปนหลัก

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
 

                           กรณีผูขายใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดัง

กลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ได

รับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหง

ประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดหรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรม

บัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้ 
 

                           หลักประกันที่ผูขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ

ผูขายตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันที่ผูขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเส่ือมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึง

ความรับผิดของผูขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูขายสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอรลาชา

เปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวา

จะเกิดข้ึนคราวใด ผูขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบให

แกผูซ้ือภายใน - วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ 
 

                           หลักประกันที่ผูขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายโดยไมมีดอกเบี้ยเมื่อผูขายพน

จากขอผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แลว
 

 



                  ขอ ๙. การโอนกรรมสิทธิ์
 

                           คูสัญญาตกลงกันวากรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอรตามสัญญาจะโอนไปยังผูซ้ือเมื่อผูซ้ือไดรับมอบ

คอมพิวเตอรดังกลาว ตามขอ ๕ แลว
 

 

                  ขอ ๑๐. การอบรม
 

                             ผูขายตองจัดอบรมวิชาการดานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาที่ของผูซ้ือจนสามารถใชงาน

คอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองดําเนินการฝกอบรมใหแลวเสร็จภายใน ๑ (หน่ึง) วันนับถัดจากวันที่ผูซ้ือ

ไดรับมอบคอมพิวเตอร โดยไมคิดคาใชจายใดๆ รายละเอียดของการฝกอบรมใหเปนไปตามเอกสารแนบทายสัญญา

ผนวก ๕ 
 

 

                  ขอ ๑๑. คูมือการใชคอมพิวเตอร
 

                             ผูขายตองจัดหาและสงมอบคูมือการใชคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ ตามที่กําหนดไวในเอกสาร

แนบทายสัญญาผนวก ๖ จํานวน ๑ (หนึ่ง) ชุด ใหกับผูซ้ือในวันที่สงมอบคอมพิวเตอร พรอมทั้งปรับปรุง ใหทันสมัย

เปนปจจุบันตลอดอายุสัญญานี้ ท้ังน้ี โดยไมคิดเงินเพ่ิมจากผูซ้ือ 
 

 

                  ขอ ๑๒. การรับประกันความเสียหาย
 

                             ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใดๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ

บัตรหรือสิทธิใดๆ เก่ียวกับคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ โดยผูซ้ือมิไดแกไขดัดแปลงไปจากเดิม ผูขายจะตองดําเนินการทั้ง

ปวงเพื่อใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผูซ้ือตองรับผิดชดใชคาเสียหายตอบุคคล

ภายนอกเน่ืองจากผลแหงการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ ดังกลาวผูขายตองเปนผูชําระคาเสียหายและ

คาใชจายรวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทนผูซ้ือ ทั้งนี้ ผูซ้ือจะแจงใหผูขายทราบเปนหนังสือในเมื่อไดมี

การกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดยไมชักชา 
 

 

                  ขอ ๑๓. การบอกเลิกสัญญา
 

                             เมื่อครบกําหนดสงมอบคอมพิวเตอรตามสัญญาแลว หากผูขายไมสงมอบและติดตั้ง

คอมพิวเตอรบางรายการหรือทั้งหมดใหแกผูซ้ือภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือสงมอบคอมพิวเตอรไมตรงตามสัญญา

หรือมีคุณสมบัติไมถูกตองตามสัญญา หรือสงมอบและติดตั้งแลวเสร็จภายในกําหนดแตไมสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ หรือใชงานไมไดครบถวนตามสัญญา หรือผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูซ้ือมีสิทธิบอกเลิก

สัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบถึงสิทธิของผูซ้ือที่จะเรียกรองคาเสียหายจาก

ผูขาย
 

                             ในกรณีท่ีผูซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ขอ ๖

และ) ขอ ๘ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซ้ือจะเห็นสมควร และถาผูซ้ือจัดซ้ือคอมพิวเตอรรวม

ถึงการติดตั้งจากบุคคลอื่นเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัด

จากวันบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไวในสัญญาน้ีดวย รวมทั้งคาใชจายใดๆ ที่ผู

ซ้ือตองใชจายในการจัดหาผูขายรายใหมดังกลาวดวย
 

                             ในกรณีท่ีผูขายไดสงมอบคอมพิวเตอรใหแกผูซ้ือและผูซ้ือบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองนํา



คอมพิวเตอรกลับคืนไป และทําสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอรออกไปใหมีสภาพดังท่ีมีอยูเดิมกอนทําสัญญานี้ภายใน ๗

(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือบอกเลิกสัญญา โดยผูขายเปนผูเสียคาใชจายเองท้ังส้ิน
 

                             ถาผูขายไมยอมนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปภายในกําหนดเวลาดังกลาวตามวรรคสาม ผูซ้ือจะ

กําหนดเวลาใหผูขายนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ผูขายยังไมนํา

คอมพิวเตอรกลับคืนไปอีก ผูซ้ือมีสิทธินําคอมพิวเตอรออกขายทอดตลาด เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด ผูขายยอมให

ผูซ้ือหักเปนคาปรับและหักเปนคาใชจายและคาเสียหายที่เกิดแกผูซ้ือ ซ่ึงรวมถึงคาใชจายตางๆ ที่ผูซ้ือไดเสียไปในการ

ดําเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอรดังกลาว คาใชจายในการทําสถานท่ีท่ีรื้อถอนคอมพิวเตอรออกไปใหมีสภาพดังที่

มีอยูเดิมกอนทําสัญญาน้ี เงินท่ีเหลือจากการหักคาปรับ คาใชจาย และคาเสียหายดังกลาวแลวผูซ้ือจะคืนใหแกผูขาย 
 

                             เมื่อผูซ้ือบอกเลิกสัญญาแลว ผูซ้ือไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก

คอมพิวเตอรซ่ึงอยูในความครอบครองของผูซ้ือ 
 

 

                  ขอ ๑๔. คาปรับ
 

                             ในกรณีท่ีผูซ้ือยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๓ ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซ้ือ เปน

รายวัน ในอัตรารอยละ ๐.๒๐ (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคาคอมพิวเตอรที่ยังไมไดรับมอบ นับถัดจากวันครบกําหนด

ตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูขายไดนําคอมพิวเตอรมาสงมอบและติดตั้งใหแกผูซ้ือจนถูกตองครบถวนตามสัญญา 
 

                             การคิดคาปรับในกรณีท่ีคอมพิวเตอรที่ตกลงซ้ือขายเปนระบบ ถาผูขายสงมอบเพียงบางสวน

หรือขาดสวนประกอบสวนหน่ึงสวนใดไป หรือสงมอบและติดตั้งท้ังหมดแลวแตใชงานไมไดถูกตองครบถวน ใหถือวายัง

ไมไดสงมอบคอมพิวเตอรนั้นเลย และคิดคาปรับจากราคาคอมพิวเตอรทั้งระบบ 
 

                             ในระหวางท่ีผูซ้ือยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซ้ือเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตาม

สัญญาตอไปได ผูซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ กับเรียกรอง

ใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามที่กําหนดไวในสัญญาขอ ๑๓ วรรคสองก็ได และถาผูซ้ือไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไป

ยังผูขาย เมื่อครบกําหนดสงมอบแลว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
 

 

                  ขอ ๑๕. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย
 

                             ในกรณีท่ีผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคาปรับ

คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูซ้ือ ผูขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูซ้ือโดยสิ้นเชิง

ภายในกําหนด ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ หากผูขาย ไมชดใชใหถูกตองครบถวน

ภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูซ้ือมีสิทธิที่จะหักเอาจากคาคอมพิวเตอรที่ตองชําระหรือบังคับจากหลักประกันการ

ปฏิบัติ ตามสัญญาไดทันที 
 

                             หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากคาคอมพิวเตอรที่ตองชําระ หรือหลัก

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลว ยังไมเพียงพอ ผูขายยินยอมชําระสวนที่เหลือที่ยังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคา

ปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ 
 

                             หากมีเงินคาคอมพิวเตอรที่ซ้ือขายตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใช

จายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายท้ังหมด 
 

 

                  ขอ ๑๖. การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
 



                             ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูซ้ือ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก

พฤติการณอันหน่ึงอันใดท่ีผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความ

ในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูขายไมสามารถสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร

หรือบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิของดหรือลด

คาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซ้ือ

ทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 
 

                             ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง ในการที่

จะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิด

หรือความบกพรองของฝายผูซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซ้ือทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 

                             การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา ตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูซ้ือ

ที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
 

 

                  ขอ ๑๗. การใชเรือไทย
 

                             ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําเขาคอมพิวเตอรมาจากตางประเทศและตองนําเขามาโดยทางเรือ ใน

เสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

กําหนด ผูขายตองจัดการใหคอมพิวเตอรบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายัง

ประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา กอนบรรทุกคอมพิวเตอรลงเรืออื่น ที่มิใชเรือไทย หรือเปนของที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งนี้ ไมวาการสั่งหรือนําเขาคอมพิวเตอรจาก

ตางประเทศจะเปนแบบใด 
 

                             ในการสงมอบคอมพิวเตอรใหแกผูซ้ือ ถาเปนกรณีตามวรรคหนึ่งผูขายจะตองสงมอบใบตราสง

(Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับคอมพิวเตอรนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชน

เดียวกับเรือไทยใหแกผูซ้ือพรอมกับการสงมอบคอมพิวเตอรดวย 
 

                             ในกรณีท่ีคอมพิวเตอรไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือ เรือที่มี

สิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกของโดยเรืออื่น

ได หรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซ้ือดวย 
 

                             สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย

ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว

ฝายละหน่ึงฉบับ 
 

 

 

(ลงช่ือ)..............................................................ผูซ้ือ 
 

(นายเอกชัย คงปาน)
 

 

 

(ลงช่ือ)..............................................................ผูขาย 
 

(นายคัณชนะ นิลพยัคฆ)
 

 



  (ลงช่ือ)..............................................................พยาน 
 

(นางสาวเลขา สุขเกื้อ)
 

 

 
(ลงช่ือ)..............................................................พยาน 

 
(นายสุพจน ขําเกิด)

เลขที่โครงการ ๖๑๑๐๗๓๑๙๗๕๖

เลขคุมสัญญา  ๖๑๑๐๐๒๐๐๐๓๑๓


