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สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
สัญญาเลขที.่ .............................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ ………………….……………..…………..............ตาบล/แขวง………………………………….…...
อาเภอ/เขต………….…………………......จังหวัด………………….………....เมื่อวันที่….……..เดือน………….……..พ.ศ…………….
ระหว่าง………..……….…………..…....โดย.…………………..…….................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง
กับ…………………………….……………....................ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ………………..…………..…………………...
มีสานักงานใหญ่อยู่เลขที่………….……..ถนน………….…………...ตาบล/แขวง…………………………………………………………
อาเภอ/เขต……………………......จังหวัด………………...……โดย…………........................ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ……………………………………………………....................
ลงวันที่………………………………..””””(และหนังสือมอบอานาจลงวันที่ …………..…..…….…………)* แนบท้ายสัญญานี้
(ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ…………………………………………………..อยู่บ้านเลขที่…..…......
ถนน……..……………………..ตาบล/แขวง….………………………..…….….…อาเภอ/เขต….………………………….….…………….
จังหวัด…………………………………………..……)* ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ การประมวลผล ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง………………………………………………………………ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว่ า
“คอมพิ วเตอร์ ” ตามรายละเอี ยดแนบท้ ายสั ญญาในผนวก 1 รวมเป็ นราคาคอมพิ ว เตอร์ แ ละค่ า ติ ด ตั้ ง ทั้ ง สิ้ น
…………….…..…….บาท (……….………………….…….) ซึ่ ง ได้ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จ านวน…………….…..…………….บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะนาคอมพิวเตอร์รายการใด ต่างไปจากรายละเอียดที่กาหนดไว้ในผนวก 1.
มาติดตั้งให้ผู้ ซื้อ ผู้ขายจะต้องได้รับ ความเห็นชอบเป็นหนังสื อจากผู้ซื้อก่อน และคอมพิวเตอร์ที่จะนามาติดตั้ง
ดังกล่าวนั้น จะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในผนวก 1
ข้อ 2. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ที่ขายให้ตามสัญญานี้ มีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ตามรายละเอียด
และคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ที่กาหนดไว้ในผนวก 2
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ข้อ 3. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
3.1 ผนวก 1 รายการคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขาย
จานวน ...........หน้า
3.2 ผนวก 2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จานวน ...........หน้า
3.3 ผนวก 3 รายละเอียดการทดสอบการใช้งานของคอมพิวเตอร์
จานวน ...........หน้า
3.4 ผนวก 4 การกาหนดตัวถ่วงคอมพิวเตอร์
จานวน ...........หน้า
3.5 ผนวก 5 การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
จานวน ...........หน้า
3.6 ผนวก 6 รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์
จานวน ...........หน้า
ฯลฯ
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
ข้อ 4. การส่งมอบ
ผู้ขายจะติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญานี้ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 1
แห่งสัญญานี้ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตามรายละเอียดการทดสอบแนบท้ายสัญญาในผนวก 3. ให้แก่ผู้ซื้อ ณ ตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 333 หมู่ 7 บ้านคาผักหนอก ถนนชยางกูร ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน..............วัน นับแต่วันที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารได้มี
หนังสือแจ้งการส่งมอบพื้นที่
ผู้ขายจะต้องแจ้งกาหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ได้โดยทา
เป็นหนังสือยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 333 หมู่ 7 บ้านคาผักหนอก ถนนชยางกูร
ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในเวลาราชการก่อนวันกาหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า 30 วัน
(สามสิบวัน) ทาการ
ผู้ขายต้องออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานของ
ผู้ขายและได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อ และผู้ขายต้องจัดหาเจ้าหน้าที่มาให้คาแนะนาและตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของสถานที่ให้ทันต่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์โดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้มีหนังสือแจ้งการส่งมอบพื้นที่
ข้อ 5. การใช้เรือไทย
ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาเข้าคอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศและจะต้องนาเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กาหนด ผู้ขายต้องจัดการให้คอมพิวเตอร์บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวีก่อนบรรทุก
คอมพิวเตอร์ลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ
อื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการซื้อคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง
(Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับคอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย
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ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่
บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณี ที่ ผู้ ข ายไม่ ส่ งมอบหลั กฐานอย่ า งหนึ่ งอย่ างใดดั ง กล่ า วในสองวรรคข้ างต้ นให้ แก่ ผู้ ซื้ อ
แต่จะขอส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชาระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ผู้ซื้อมีสิทธิรับคอมพิวเตอร์ไว้ก่อน
และชาระเงินค่าคอมพิวเตอร์เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ 6. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบ
ไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ขายนามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิวเตอร์
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า คอมพิวเตอร์ที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ข้อ 1 หรือมีคุณสมบัติ
ไม่ถูกต้องตามสัญญา ข้อ 2 หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วนตามสัญญา ข้อ 4 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคอมพิวเตอร์นั้น
ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนาคอมพิวเตอร์นั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ และนาคอมพิวเตอร์มาส่งมอบ
ให้ใหม่ หรือต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ
ดังกล่าว ผู้ขายจะนามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
ข้อ 7. การชาระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชาระเงินค่าคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ตามข้อ 6 ไว้ โดย
ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขายยอมรับประกันความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องของการติดตั้งและคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้
เป็นเวลา 2 ปี (สองปี) นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวการติดตั้งหรือคอมพิวเตอร์ชารุด
บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และความชารุดบกพร่องของการติดตั้งหรือคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น
โดยมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขภายใน.............วัน นับแต่วันเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น ถ้าผู้ขาย
ไม่ป ฏิบั ติตาม ผู้ ซื้อมีสิ ทธิจ้างบุ คคลภายนอกทาการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ ขายจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้าง
บุคคลภายนอกทาการซ่อมแซมแก้ไขทั้งสิ้นแทนผู้ซื้อ
ผู้ขายมีหน้าที่บารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอด
ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ ง ด้ว ยค่าใช้จ่ ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การ
คานวณนับไม่เกินเดือนละ.............ชั่วโมง หรือร้อยละ......... ของเวลาใช้งานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น
แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ในส่วนที่เกินกาหนดข้างต้น ในอัตราชั่วโมงละ......................บาท
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เกณฑ์การคานวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคสอง ให้เป็นดังนี้
- กรณีที่คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมาก
ที่สุดเพียงหน่วยเดียว
- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการ
คานวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่างๆ ตามผนวก 4
ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับตามวรรคสองให้แก่ผู้ซื้อภายใน…………วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
ข้อ 9. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในวันทาสัญญานี้ ผู้ขายได้นาหลักประกันเป็น........................………เป็นจานวนร้อยละ....... ของ
ราคาซื้อขายคอมพิวเตอร์ตามสัญญาข้อ 1 มามอบให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลั กประกัน ที่ผู้ ขายนามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ ขายพ้น จากข้อผู กพัน ตาม
สัญญานี้แล้ว
ข้อ 10. การโอนกรรมสิทธิ์
คู่สัญญาตกลงกันว่ากรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ ซื้อได้รับมอบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามสัญญาข้อ 6 แล้ว
ข้อ 11. การอบรม
ผู้ขายต้องจัดอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อก่อนการติดตั้ง และให้แล้วเสร็จ
ก่อนพ้นข้อผูกพันตามสัญญาข้อ 8 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดของการฝึกอบรมให้เป็นไปตามผนวก 5.
ข้อ 12. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์
ผู้ ข ายต้ อ งจั ด หาคู่ มื อ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ต ามรายละเอี ยดที่ ก าหนดไว้ ใ นผนวก 6 พร้ อ มทั้ ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดระยะเวลาตามสัญญาข้อ 8 ทั้งนี้ โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากผู้ซื้อ
ข้อ 13. การรับประกันความเสียหาย
ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างอิงหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้โดยผู้ซื้อมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้องดาเนินการทั้งปวงเพื่อให้การ
กล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ขายมิอาจกระทาได้และผู้ซื้อต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิด ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกล่าว ผู้ขายต้องเป็นผู้ชาระค่าเสียหายและ
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรในเมื่อได้มีการกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
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ข้อ 14. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกาหนดติดตั้งและส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญาข้อ 4 แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ติดตั้งและส่งมอบ
คอมพิวเตอร์บางรายการหรือทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หรือส่งมอบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตาม
สัญญาข้อ 1 หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อ 2 หรือติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบภายในกาหนดแต่ใ ช้งาน
ไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญาข้อ 4 ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนังสือค้าประกันตามสัญญาข้อ 9 เป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้า
ผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจานวนหรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณีภายในกาหนด...................เดือน
นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย
ในกรณี ที่ ผู้ ข ายได้ ส่ ง มอบคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ และผู้ ซื้ อ บอกเลิ ก สั ญ ญา ผู้ ข ายจะต้ อ งน า
คอมพิวเตอร์กลับคืนไป ภายใน...........วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ถ้าผู้ขายไม่นาคอมพิวเตอร์กลับคืนไปภายในกาหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะกาหนดเวลา
ให้ผู้ขายนาคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขายยังไม่นาคอมพิวเตอร์กลับคืน
ไปอีก ผู้ซื้อมีสิทธินาคอมพิวเตอร์ออกขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อหักเป็นค่าปรับ
และหักเป็นค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดแก่ผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ซื้อได้เสียไปในการดาเนินการขาย
ทอดตลาดคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการทาสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่ เดิมก่อน
ทาสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักค่าเสียหายแล้ว ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายในระหว่างคอมพิวเตอร์อยู่ในความครอบครอง
ของผู้ซื้อ นับแต่วันผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก่คอมพิวเตอร์
อันมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ
ข้อ 15. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 14 ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้ซื้อ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ตกลงซื้อขายตามสัญญาต่อวัน ถ้าผู้ขาย
ส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบทั้งหมดแต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน
ตามผนวก 3 ให้
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันตาม
สัญญา ข้อ 9 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดไว้ในสัญญาข้อ 14 วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้ง
ข้อเรียกร้องให้ชาระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกาหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 16. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
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ข้อ 17. การขอขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือ ความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ
หรือจากพฤติการณ์อันใดอัน หนึ่ ง ซึ่งผู้ ขายไม่ต้องรับผิ ดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ ผู้ขายไม่ส ามารถส่งมอบ
คอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือของด
หรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิ์ เรียกร้องในการที่จะ
ขอขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ
ที่จะพิจารณา
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย
ละฉบับ

(ลงชื่อ) ………………………………………..………..ผู้ซอ้ื
(………………………………..….……………)
(ลงชื่อ) ………………………………………..………..ผู้ขาย
(………………………………..….……………)
(ลงชื่อ) ………………………………………..………..พยาน
(………………………………..….……………)
(ลงชื่อ) ………………………………………..………..พยาน
(………………………………..….……………)

พ.ต.ท.

ประธานกรรมการ
(จตุพร เนวะมาตย์)
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
พ.ต.ท.
กรรมการ
(รุจน์พงศ์ กลมเกลียว)
สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม.

ร.ต.ท.

กรรมการ
ร.ต.อ.
กรรมการ/เลขานุการ
(ไอยรัชต์ รักชาติ)
(โตมร ปานะโปย)
รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4

