
 
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร

 
  สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๒

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ โรงพยาบาลสันปาตอง ตําบล/แขวง ยุหวา อําเภอ/เขต สันปาตอง จังหวัด

เชียงใหม เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ระหวาง โรงพยาบาลสันปาตอง โดย นายวิรัช กลิ่นบัวแยม ซึ่งตอไปในสัญญานี้

เรียกวา "ผูซื้อ" ฝายหน่ึง กับ บริษัท นอรทเทอรนซิสเต็มเมอร กรุป จํากัดซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคลณ สํานักงาน

ทะเบียนหุนสวนบริษัท จังหวัดเชียงใหม กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีสํานักงานใหญ อยู เลขที่ ๒๐

ซอยทานตะวัน ตําบล/แขวง ชางเผือก อําเภอ/เขต เมืองเชียงใหม จังหวัด เชียงใหม โดยนายกฤษณ เกตุเมธาวิทย ผูมี

อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท จังหวัดเชียงใหม กรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ท่ี ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา

"ผูขาย" อีกฝายหน่ึง

                  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้

 

                  ขอ ๑. ขอตกลงซ้ือขาย 

                           ผูซื้อตกลงซื้อและผูขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณการประมวลผล ระบบ

คอมพิวเตอร ซึ่งเปนผลิตภัณฑของ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ซึ่งตอไปใน

สัญญาน้ีเรียกวา "คอมพิวเตอร" ตามรายละเอียดเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ รวมเปนราคาคอมพิวเตอรและคา

ติดตั้งท้ังสิ้น ๙๗๕,๑๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนเจ็ดหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

จํานวน ๖๓,๗๙๑.๕๙ บาท (หกหมื่นสามพันเจ็ดรอยเกาสิบเอ็ดบาทหาสิบเกาสตางค) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคา

ใชจายท้ังปวงดวยแลว

                           ในกรณีท่ีผูขายประสงคจะนําคอมพิวเตอรและอุปกรณรายการใดแตกตางไปจากรายละเอียดที่

กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ มาติดตั้งใหผูซื้อ ผูขายจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูซื้อ

กอน และคอมพิวเตอรที่จะนํามาติดตั้งดังกลาวนั้นจะตองมีคุณสมบัติไมตํ่ากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา

ผนวก ๑ และ ๒ ท้ังนี้จะตองไมคิดราคาเพ่ิมจากผูซื้อไมวาในกรณีใด

 

                  ขอ ๒. การรับรองคุณภาพ

                           ผูขายรับรองวาคอมพิวเตอรท่ีขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมใชเครื่องที่ใชงานแลว

นํามาปรับปรุงสภาพข้ึนใหมและมีคุณสมบัติไมตํ่ากวาที่กําหนดไวตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ

คอมพิวเตอรที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒

 

                  ขอ ๓. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา

                           เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้

                           ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ ใน

สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซื้อ คํา



วินิจฉัยของผูซื้อใหถือเปนท่ีสุด และผูขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผูซื้อทั้งสิ้น

 

                  ขอ ๔. การสงมอบและติดตั้ง

                           ผูขายจะสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอรที่ซื้อขายตามสัญญานี้ใหถูกตองและครบถวนตามที่

กําหนดไวในขอ ๑ ใหพรอมท่ีจะใชงานไดตามรายละเอียดการทดสอบการใชงานคอมพิวเตอรเอกสารแนบทายสัญญา

ผนวก ๓ ใหแกผูซื้อ ณ โรงพยาบาลสันปาตอง ๑๔๙ ม.๙ ถ.เชียงใหม-ฮอด และสงมอบใหแกผูซื้อภายใน ๔๕ (สี่สิบหา)

วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

                           ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาติดตั้งแลวเสร็จพรอมท่ีจะใชงานและสงมอบคอมพิวเตอรได โดย

ทําเปนหนังสือยื่นตอผูซื้อ ณ โรงพยาบาลสันปาตอง ๑๔๙ ม.๙ ถ.เชียงใหม-ฮอด ในวันและเวลาทําการของผูซื้อกอน

วันกําหนดสงมอบไมนอยกวา ๕ (หา) วันทําการของผูซื้อ

                           ผูขายตองออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอรรวมท้ังระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามมาตรฐานของผู

ขายและไดรับความเห็นชอบจากผูซื้อเปนหนังสือ และผูขายตองจัดหาเจาหนาที่มาใหคําแนะนําและตรวจสอบความ

ถูกตองเหมาะสมของสถานท่ีใหทันตอการติดตั้งคอมพิวเตอรโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

                  ขอ ๕. การตรวจรับ

                           เมื่อผูซื้อไดตรวจรับคอมพิวเตอรที่สงมอบและติดตั้งแลวเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญานี้

แลว ผูซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไวเปนหนังสือ เพ่ือผูขายนํามาใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคา

คอมพิวเตอร ตามท่ีระบุไวในขอ ๖

                           ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา คอมพิวเตอรที่ผูขายสงมอบไมตรงตามขอ ๑ หรือมีคุณสมบัติ

ไมถูกตองตามขอ ๒ หรือใชงานไดไมครบถวนตามขอ ๔ ผูซื้อทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับคอมพิวเตอรนั้น ในกรณีเชนวานี้

ผูขายตองรีบนําคอมพิวเตอรน้ันกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาที่จะทําไดและ นําคอมพิวเตอรมาสงมอบใหใหม หรือตอง

ทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูขายจะนํามา

อางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือ ของดหรือลดคาปรับไมได

 

                  ขอ ๖. การชําระเงิน

                           ผูซื้อตกลงชําระเงิน คาส่ิงของตามขอ ๑ ใหแกผูขาย เม่ือผูซื้อไดรับมอบสิ่งของตามขอ ๖ ไวโดย

ครบถวนแลว

 

                  ขอ ๗. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                           ผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของคอมพิวเตอรและการติดตั้งตาม

สัญญาน้ีเปนเวลา ๓ (สาม) ป นับถัดจากวันท่ีผูซื้อไดรับมอบคอมพิวเตอรทั้งหมดโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา ถา

ภายในระยะเวลาดังกลาวคอมพิวเตอรชํารุดบกพรองหรือขัดของ หรือใชงานไมไดท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือเกิด

ความชํารุดบกพรองหรือขัดของจากการติดตั้ง เวนแตความชํารุดบกพรองหรือขัดของดังกลาวเกิดขึ้นจากความผิดของ

ผูซื้อซึ่งไมไดเกิดขึ้นจากการใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชการไดดีดังเดิม โดยตอง



เร่ิมจัดการซอมแซมแกไขภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูซื้อโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อทั้ง

ส้ิน ถาผูขายไมจัดการซอมแซมแกไข ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูซื้อมีสิทธิที่จะทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นทําการนั้น

แทนผูขายโดยผูขายตองออกคาใชจายเองท้ังส้ินแทนผูซื้อ 

                           ผูขายมีหนาท่ีบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอตลอด

ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยคาใชจายของผูขาย โดยใหมีเวลาคอมพิวเตอรขัดของรวมตามเกณฑ การคํานวณ

เวลาขัดของไมเกินเดือนละ ๑๒๐ (หน่ึงรอยยี่สิบ) ช่ัวโมง หรือรอยละ ๕๐ (หาสิบ) ของเวลาใชงานทั้งหมดของ

คอมพิวเตอรของเดือนน้ัน แลวแตตัวเลขใดจะมากกวากัน มิฉะนั้นผูขายตองยอมใหผูซื้อคิดคาปรับเปนรายชั่วโมง ใน

อัตรารอยละ - ของราคาคอมพิวเตอรท้ังหมดตามสัญญานี้คิดเปนเงิน ๒,๗๓๑.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดรอยสามสิบเอ็ด

บาทถวน) ตอชั่วโมง ในชวงเวลาท่ีไมสามารถใชคอมพิวเตอรได ในสวนท่ีเกินกําหนดเวลาขัดของขางตน 

                           เกณฑการคํานวณเวลาขัดของของคอมพิวเตอรตามวรรคสอง ใหเปนดังน้ี

                           - กรณีท่ีคอมพิวเตอรเกิดขัดของพรอมกันหลายหนวย ใหนับเวลาขัดของของหนวยที่มี ตัวถวง

มากที่สุดเพียงหนวยเดียว 

                           -กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของของคอมพิวเตอรแตกตางกัน เวลาที่ใชใน

การคํานวณคาปรับจะเทากับเวลาขัดของของคอมพิวเตอรหนวยนั้นคูณดวยตัวถวงซึ่งมีคาตางๆ ตามเอกสารแนบทาย

สัญญาผนวก ๔

                           ผูขายจะตองชําระคาปรับตามวรรคสองใหแกผูซื้อภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากแตวันที่ได

รับแจงเปนหนังสือจากผูซื้อ หากผูขายไมชําระคาปรับตามท่ีไดรับแจงจากผูซื้อภายในเวลาที่กําหนดผูซื้อมีสิทธิบังคับ

เอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได

                           การท่ีผูซื้อทําการนั้นเอง หรือใหผูอื่นทําการนั้นแทนผูขาย ไมทําใหผูขายหลุดพนจากความรับ

ผิดตามสัญญา หากผูขายไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูซื้อเรียกรองผูซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ

ปฏิบัติตามสัญญาได 

 

                  ขอ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

                           ในขณะทําสัญญานี้ผูขายไดนําหลักประกันเปน หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เปนจํานวนเงิน

๔๘,๗๕๕.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันเจ็ดรอยหาสิบหาบาทถวน) ซึ่งเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาซื้อขายคอมพิวเตอร

ตามขอ ๑ มามอบใหแกผูซื้อเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

                           กรณีผูขายใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดัง

กลาวจะตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ได

รับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหง

ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดหรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรม

บัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้ 

                           หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ

ผูขายตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึง

ความรับผิดของผูขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูขายสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอรลาชา

เปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวา



จะเกิดข้ึนคราวใด ผูขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบให

แกผูซื้อภายใน ...................(..............) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซื้อ 

                           หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูซื้อจะคืนใหแกผูขายโดยไมมีดอกเบี้ยเมื่อผูขายพน

จากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว

 

                  ขอ ๙. การโอนกรรมสิทธิ์

                           คูสัญญาตกลงกันวากรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอรตามสัญญาจะโอนไปยังผูซื้อเมื่อผูซื้อไดรับมอบ

คอมพิวเตอรดังกลาว ตามขอ ๕ แลว

 

                  ขอ ๑๐. การอบรม

                             ผูขายตองจัดอบรมวิชาการดานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาที่ของผูซื้อจนสามารถใชงาน

คอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองดําเนินการฝกอบรมใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับถัดจากวันที่ผู

ซื้อไดรับมอบคอมพิวเตอร โดยไมคิดคาใชจายใดๆ รายละเอียดของการฝกอบรมใหเปนไปตามเอกสารแนบทายสัญญา

ผนวก ๕ 

 

                  ขอ ๑๑. คูมือการใชคอมพิวเตอร

                             ผูขายตองจัดหาและสงมอบคูมือการใชคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ ตามที่กําหนดไวในเอกสาร

แนบทายสัญญาผนวก ๖ จํานวน ๑๒ (สิบสอง) ชุด ใหกับผูซื้อในวันที่สงมอบคอมพิวเตอร พรอมทั้งปรับปรุง ใหทัน

สมัยเปนปจจุบันตลอดอายุสัญญานี้ ทั้งน้ี โดยไมคิดเงินเพ่ิมจากผูซื้อ 

 

                  ขอ ๑๒. การรับประกันความเสียหาย

                             ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใดๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ

บัตรหรือสิทธิใดๆ เก่ียวกับคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ โดยผูซื้อมิไดแกไขดัดแปลงไปจากเดิม ผูขายจะตองดําเนินการทั้ง

ปวงเพ่ือใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับส้ินไปโดยเร็ว หากผูซื้อตองรับผิดชดใชคาเสียหายตอบุคคล

ภายนอกเน่ืองจากผลแหงการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ ดังกลาวผูขายตองเปนผูชําระคาเสียหายและ

คาใชจายรวมท้ังคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทนผูซื้อ ทั้งนี้ ผูซื้อจะแจงใหผูขายทราบเปนหนังสือในเมื่อไดมี

การกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดยไมชักชา 

 

                  ขอ ๑๓. การบอกเลิกสัญญา

                             เมื่อครบกําหนดสงมอบคอมพิวเตอรตามสัญญาแลว หากผูขายไมสงมอบและติดตั้ง

คอมพิวเตอรบางรายการหรือทั้งหมดใหแกผูซื้อภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือสงมอบคอมพิวเตอรไมตรงตามสัญญา

หรือมีคุณสมบัติไมถูกตองตามสัญญา หรือสงมอบและติดตั้งแลวเสร็จภายในกําหนดแตไมสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ หรือใชงานไมไดครบถวนตามสัญญา หรือผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิก

สัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบถึงสิทธิของผูซื้อที่จะเรียกรองคาเสียหายจาก

ผูขาย

                             ในกรณีท่ีผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ขอ ๖



และ) ขอ ๘ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซื้อจะเห็นสมควร และถาผูซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอรรวม

ถึงการติดตั้งจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด ๑ (หน่ึง) เดือน นับถัด

จากวันบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไวในสัญญาน้ีดวย รวมทั้งคาใชจายใดๆ ที่ผู

ซื้อตองใชจายในการจัดหาผูขายรายใหมดังกลาวดวย

                             ในกรณีท่ีผูขายไดสงมอบคอมพิวเตอรใหแกผูซื้อและผูซื้อบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองนํา

คอมพิวเตอรกลับคืนไป และทําสถานท่ีที่รื้อถอนคอมพิวเตอรออกไปใหมีสภาพดังที่มีอยูเดิมกอนทําสัญญานี้ภายใน

๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีผูซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผูขายเปนผูเสียคาใชจายเองทั้งสิ้น

                             ถาผูขายไมยอมนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปภายในกําหนดเวลาดังกลาวตามวรรคสาม ผูซื้อจะ

กําหนดเวลาใหผูขายนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ผูขายยังไมนํา

คอมพิวเตอรกลับคืนไปอีก ผูซื้อมีสิทธินําคอมพิวเตอรออกขายทอดตลาด เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด ผูขายยอมให

ผูซื้อหักเปนคาปรับและหักเปนคาใชจายและคาเสียหายที่เกิดแกผูซื้อ ซึ่งรวมถึงคาใชจายตางๆ ที่ผูซื้อไดเสียไปในการ

ดําเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอรดังกลาว คาใชจายในการทําสถานท่ีท่ีรื้อถอนคอมพิวเตอรออกไปใหมีสภาพดังที่

มีอยูเดิมกอนทําสัญญาน้ี เงินท่ีเหลือจากการหักคาปรับ คาใชจาย และคาเสียหายดังกลาวแลวผูซื้อจะคืนใหแกผูขาย 

                             เมื่อผูซื้อบอกเลิกสัญญาแลว ผูซื้อไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก

คอมพิวเตอรซึ่งอยูในความครอบครองของผูซื้อ 

 

                  ขอ ๑๔. คาปรับ

                             ในกรณีท่ีผูซื้อยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๓ ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซื้อ เปน

รายวัน ในอัตรารอยละ ๐.๒๐ (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคาคอมพิวเตอรที่ยังไมไดรับมอบ นับถัดจากวันครบกําหนด

ตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูขายไดนําคอมพิวเตอรมาสงมอบและติดตั้งใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวนตามสัญญา 

                             การคิดคาปรับในกรณีที่คอมพิวเตอรที่ตกลงซื้อขายเปนระบบ ถาผูขายสงมอบเพียงบางสวน

หรือขาดสวนประกอบสวนหน่ึงสวนใดไป หรือสงมอบและติดตั้งท้ังหมดแลวแตใชงานไมไดถูกตองครบถวน ใหถือวายัง

ไมไดสงมอบคอมพิวเตอรน้ันเลย และคิดคาปรับจากราคาคอมพิวเตอรทั้งระบบ 

                             ในระหวางท่ีผูซื้อยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซื้อเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตาม

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

ใหชดใชราคาท่ีเพิ่มข้ึนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาขอ ๑๓ วรรคสองก็ได และถาผูซื้อไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไป

ยังผูขาย เมื่อครบกําหนดสงมอบแลว ผูซื้อมีสิทธิท่ีจะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย

 

                  ขอ ๑๕. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย

                             ในกรณีท่ีผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคาปรับ

คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูซื้อ ผูขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูซื้อโดยสิ้นเชิง

ภายในกําหนด ................(.................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซื้อ หากผูขาย ไมชดใชใหถูกตอง

ครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากคาคอมพิวเตอรที่ตองชําระหรือบังคับจากหลักประกัน

การปฏิบัติ ตามสัญญาไดทันที 

                             หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากคาคอมพิวเตอรที่ตองชําระ หรือหลัก

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลว ยังไมเพียงพอ ผูขายยินยอมชําระสวนที่เหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคา



ปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายน้ัน ภายในกําหนด ................(.................) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจาก

ผูซื้อ 

                             หากมีเงินคาคอมพิวเตอรที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใช

จายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูซื้อจะคืนใหแกผูขายท้ังหมด 

 

                  ขอ ๑๖. การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

                             ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก

พฤติการณอันหน่ึงอันใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ

ในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูขายไมสามารถสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร

หรือบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิของดหรือลด

คาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซื้อ

ทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 

                             ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง ในการที่

จะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิด

หรือความบกพรองของฝายผูซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

                             การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา ตามวรรคหน่ึง อยูในดุลพินิจของผูซื้อ

ท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 

                  ขอ ๑๗. การใชเรือไทย

                             ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําเขาคอมพิวเตอรมาจากตางประเทศและตองนําเขามาโดยทางเรือ ใน

เสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

กําหนด ผูขายตองจัดการใหคอมพิวเตอรบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายัง

ประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา กอนบรรทุกคอมพิวเตอรลงเรืออื่น ที่มิใชเรือไทย หรือเปนของที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งนี้ ไมวาการสั่งหรือนําเขาคอมพิวเตอรจาก

ตางประเทศจะเปนแบบใด 

                             ในการสงมอบคอมพิวเตอรใหแกผูซื้อ ถาเปนกรณีตามวรรคหนึ่งผูขายจะตองสงมอบใบตราสง

(Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับคอมพิวเตอรนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชน

เดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อพรอมกับการสงมอบคอมพิวเตอรดวย 

                             ในกรณีท่ีคอมพิวเตอรไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือ เรือที่มี

สิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกของโดยเรืออื่น

ได หรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซื้อดวย 

                             สัญญาน้ีทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย

ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว

ฝายละหน่ึงฉบับ 

 



  (ลงชื่อ)..............................................................ผูซ้ือ 

(นายวิรัช กลิ่นบัวแยม)

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูขาย 

(นายกฤษณ เกตุเมธาวิทย)

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

(นางระเบียบ ขาวจาว)

 

 
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

(นางสาวกมลพรรณ ชางปน)

เลขที่โครงการ ๖๒๐๖๗๑๒๘๒๘๕

เลขคุมสัญญา  ๖๒๐๘๐๒๐๐๐๕๑๙


