
แบบสัญญา 
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 

        
         สัญญาเลขท่ี………………… (๑) ..........…..…… 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ………….………………..……………………………..……………………………………....... 
ต าบล/แขวง…………………………..………………..………………..อ าเภอ/เขต……….……………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………..……. เมื่อวันที่ ……….……… เดือน …………………………….. พ.ศ. ……....………
ระหว่าง ...……………………………………………………….…..……… (๒) ………..………………………………………………………………..
โดย ..……...….…………………………….…………..…………… (๓) ………..……………….……………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………………….…..…....…… (๔ ก) ………..…….……………………. 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ …………………………..………….……………………………..………………………….………….……..                      
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี...…………….....……ถนน……………..…….……………..ต าบล/แขวง………..……….….....……….…....
อ าเภอ/เขต………………………….….….จังหวัด………..…………..…..….โดย………….………………………………..……………..….. 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท............................                             
ลงวันที่…………….…………….…..… (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่…….……….…..…….….……..) แนบท้ายสัญญานี้                
(๖) (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …………………..……....….. (๔ ข) ……………………….…….... 
อยู่บ้านเลขท่ี.........…..….ถนน…………….…..…...……ต าบล/แขวง……..……….….…………….อ าเภอ/เขต.……………………..
จังหวัด………….…...…..………….……...…… ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่............................ ดังปรากฏตามส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ข้อตกลงซ้ือขาย 
  ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล  
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ…………….……………….……………..…(๗)…………………..….………………………… 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “คอมพิวเตอร์” ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ รวมเป็นราคา
คอมพิวเตอร์และค่าติดตั้งทั้งสิ้น……………….…………บาท (………………….…………….……..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
จ านวน………………….…....…บาท (…………………..……..………..) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
   ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะน าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รายการใดแตกต่างไปจาก
รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ มาติดตั้งให้ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบ         
เป็นหนังสือจากผู้ซื้อก่อน และคอมพิวเตอร์ที่จะน ามาติดตั้งดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และ ๒ ทั้งนี้จะต้องไม่คิดราคาเพ่ิมจากผู้ซื้อไม่ว่าในกรณีใด 

 ข้อ ๒  การรับรองคุณภาพ 
   ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่ใช่เครื่องที่ใช้งานแล้ว
น ามาปรับปรุงสภาพขึ้นใหม่และมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ
คอมพิวเตอร์ที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ 
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 ข้อ ๓  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
   เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

  ๓.๑  ผนวก ๑............(รายการคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขาย)................ จ านวน……..(.……….) หน้า 
   ๓.๒  ผนวก ๒...............(รายการคุณลักษณะเฉพาะ).................. จ านวน……..(.……….) หน้า 
   ๓.๓ ผนวก ๓..(รายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์).. จ านวน……..(.……….) หน้า 

    ๓.๔  ผนวก ๔........(การก าหนดตัวถ่วงของคอมพิวเตอร์)........... จ านวน……..(.……….) หน้า 
     ๓.๕  ผนวก ๕........(การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์).......... จ านวน……..(.……….) หน้า 
  ๓.๖  ผนวก ๖.....(รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์)....... จ านวน……..(.……….) หน้า 
            .........................................ฯลฯ.................................... 

 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ซื้อ  
ค าวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อ
ทั้งสิ้น 

 ข้อ ๔  การส่งมอบและติดตั้ง 
   ผู้ขายจะส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญานี้ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๑ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตามรายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ เอกสารแนบท้ายสัญญา
ผนวก ๓ ให้แก่ผู้ซื้อ ณ ....................................................... และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน……..……(………….….) วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
   ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ได้ 
โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ……..…………………………………...………………………… ในวันและเวลาท าการของผู้ซื้อ
ก่อนวันก าหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า………..……(…...…....….) วันท าการของผู้ซื้อ 
   ผู้ขายต้องออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน
ของผู้ขายและได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อเป็นหนังสือ และผู้ขายต้องจัดหาเจ้าหน้าที่มาให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสถานที่ให้ทันต่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อ
ภายใน……………(…………….….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 ข้อ ๕  การตรวจรับ 
  เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบและติดตั้งแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว 

ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพ่ือผู้ขายน ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิวเตอร์ 
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๖ 

  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า คอมพิวเตอร์ที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ หรือมีคุณสมบัติ
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๔ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคอมพิวเตอร์นั้น ในกรณี    
เช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบน าคอมพิวเตอร์นั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้และน าคอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้ใหม่ 
หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว
ผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
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(...) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบคอมพิวเตอร์ถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน  หรือส่งมอบครบจ านวน             
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความใน
วรรคสามนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อคอมพิวเตอร์     
ที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)  

 ข้อ ๖  การช าระเงิน 
   (๘) ผู้ซื้อจะช าระเงินค่าคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๕  
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว  
   (๙) ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้ 
 ๖.๑ เงนิล่วงหน้า จ านวน……………...........บาท (………………………...………………….) จะจ่ายให้
ภายใน……......…......……(……..……………..….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้โดยผู้ขายจะต้องน าหลักประกัน 
เงินล่วงหน้าเป็น……………..…....(หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ
หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………….……….เต็มตามจ านวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ มามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกัน           
การช าระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น  และผู้ซื้อจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขาย           
เมือ่ผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒   
   ๖.๒ เงินที่เหลือ จ านวน……......…….........บาท (…....…………...………………) จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อ
ได้รับคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๕ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วน และผู้ขายได้อบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อตามข้อ ๑๐ เสร็จสิ้นแล้ว 
   (๑๐) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ขาย ชื่อธนาคาร…………………………………..……………...………….สาขา………………..………..…………………………………..
ชื่อบัญชี…………………………..........……......เลขที่บัญชี…….......……...………………….……. ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระ   
เงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ          
และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงาน         
ของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 ข้อ ๗  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ขายตกลงรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของคอมพิวเตอร์และการติดตั้ง    
ตามสัญญานี้เป็นเวลา……..…..(๑๑)……...…(………..……….….….) ปี ……....…………(……..…….……….) เดือน นับถัดจาก
วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวคอมพิวเตอร์
ช ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง หรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเกิดความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องจาก
การติดตั้ง เว้นแต่ความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ซื้อซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้งาน
ตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ภายใน…………..……..(….....……………..) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น 
ถ้าผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนท าการนั้น
แทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นแทนผู้ซื้อ 
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   ผู้ขายมีหน้าที่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่งด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์ 
การค านวณเวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ………….....…(….…....……...) ชั่วโมง หรือร้อยละ……….……..(………………….) 
ของเวลาใช้งานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ ากัน มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้          
ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ................(๑๒)............... (..............................) ของราคาคอมพิวเตอร์
ทั้งหมดตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน..............บาท (....................) ต่อชั่วโมง ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ในส่วนที่เกินกว่าก าหนดเวลาขัดข้องข้างต้น 
   เกณฑ์การค านวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคสอง ให้เป็นดังนี้ 
 - กรณีที่คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มี 
ตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว 
 - กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาที่ใช้
ในการค านวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่างๆ ตามเอกสาร 
แนบทา้ยสัญญาผนวก ๔ 
 ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับตามวรรคสองให้แก่ผู้ซื้อภายใน…………........…(………….………...) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ช าระค่าปรับตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อภายในเวลาที่ก าหนด 
ผู้ซื้อมีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 
 การที่ผู้ซื้อท าการนั้นเอง หรือให้ผู้ อ่ืนท าการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ท าให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก              
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 ข้อ ๘  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
   ในขณะท าสัญญานี้ผู้ขายได้น าหลักประกันเป็น…………….…….…....(๑๓).………................... 
เป็นจ านวนเงิน……………….…….บาท (…………………..…...…....…………....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………..….…(๑๔)……...…...
(…………………….…….……...........) ของราคาซื้อขายคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๑ มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพ่ือเป็นหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญานี้ 
   (๑๕) กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
ค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือ              
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้  และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่า
ผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
   หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ                  
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบและ
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ติดตั้งคอมพิวเตอร์ล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง    
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวน
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน........................(…………..….…..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ  
   หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๙  การโอนกรรมสิทธิ์ 
   คู่สัญญาตกลงกันว่ากรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวตามข้อ ๕ แล้ว 

 ข้อ ๑๐ การอบรม 
 ผู้ขายต้องจัดอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อจนสามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องด าเนินการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน...................(.....................) วัน
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดของการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๕ 

 ข้อ ๑๑ คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ผู้ขายต้องจัดหาและส่งมอบคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้  ตามที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๖ จ านวน…………........(……………………..) ชุด ให้กับผู้ซื้อในวันที่ส่งมอบคอมพิวเตอร์ 
พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันตลอดอายุสัญญานี้ ทั้งนี้ โดยไม่คิดเงินเพ่ิมจากผู้ซื้อ 

 ข้อ ๑๒ การรับประกันความเสียหาย 
 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้  โดยผู้ซื้อมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้อง
ด าเนินการทั้งปวงเพ่ือให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ซื้อต้องรับผิ ดชดใช้
ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ ดังกล่าว ผู้ขายต้องเป็น
ผู้ช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ
เป็นหนังสือในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

 ข้อ ๑๓ การบอกเลิกสัญญา 
 เมื่อครบก าหนดส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญาแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบและติดตั้ง
คอมพิวเตอร์บางรายการหรือทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  หรือส่งมอบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตาม
สัญญาหรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จภายในก าหนดแต่ไม่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ซื้อมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบถึงสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ขาย 
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 ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (๑๖)   
(ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์รวมถึงการติดตั้งจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี  ภายในก าหนด 
…....…..(๑๗).........…(…………….………....) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจาก
ราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ซื้อต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ขายรายใหม่ดังกล่าวด้วย 
   ในกรณีที่ผู้ขายได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องน า
คอมพิวเตอร์กลับคืนไป และท าสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิมก่อนท าสัญญานี้
ภายใน…….…....(……………..….….) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
 (๑๘) ถ้าผู้ขายไม่ยอมน าคอมพิวเตอร์กลับคืนไปภายในก าหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคสาม  
ผู้ซื้อจะก าหนดเวลาให้ผู้ขายน าคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขายยังไม่น า
คอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีก ผู้ซื้อมีสิทธิน าคอมพิวเตอร์ออกขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ผู้ขาย
ยอมให้ผู้ซื้อหักเป็นค่าปรับและหักเป็นค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดแก่ผู้ ซื้อ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ซื้อ     
ได้เสียไปในการด าเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการท าสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์
ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิมก่อนท าสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว
ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย  
 เมื่อผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก่
คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ  

 ข้อ ๑๔ ค่าปรับ 
   ในกรณีที่ผู้ซื้อยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓ ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อ 
เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ..….…(๑๙).…....(………..………..……) ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจาก
วันครบก าหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น าคอมพิวเตอร์มาส่งมอบและติดตั้งให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 
ตามสัญญา  
   การคิดค่าปรับในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบและติดตั้งทั้งหมดแล้วแต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน  
ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์นั้นเลย และคิดค่าปรับจากราคาคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ 
   ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (๒๐) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘  
กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมข้ึนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๓ วรรคสอง ก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระ
ค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

              ข้อ ๑๕  การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ   
โดยสิ้นเชิงภายในก าหนด....................(.......................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขาย 
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ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องช าระ    
หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
   หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องช าระหรือหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด...............(................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ 
  หากมีเงินค่าคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด 

 ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ 
หรือบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของด
หรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาท าการตามสัญญา โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น
หนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว  
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาท าการตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี         
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาท าการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ    
ผู้ซื้อท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย 
 ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าเข้าคอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศและต้องน าเข้ามาโดยทางเรือ  
ในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้ขายต้องจัดการให้คอมพิวเตอร์บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกคอมพิวเตอร์ลงเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ไม่ว่า 
การสั่งหรือน าเข้าคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
 ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ่งผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง 
(Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับคอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย 
   ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ 
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของ
โดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 
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   ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่
ผู้ซื้อแต่จะขอส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ผู้ซื้อมีสิทธิรับคอมพิวเตอร์ไว้ก่อน
และช าระเงินค่าคอมพิวเตอร์เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้  
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………...……….….ผู้ซื้อ 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………...….….ผู้ขาย 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………....…….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………....….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
 
 
 
 

 
 


