แบบใบเสนอราคา
(วิธีสอบราคา)
เรี ยน.......................................
1. ข้ าพเจ้ า...................................................................................................................................................
ตังอยู
 เ่ ลขที!............................................ถนน.................................................แขวง....................................................
เขต......................................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์................................................
โดย.........................................................................................................ผู้ลงนามข้ างท้ ายนี ได้ พิจารณาเงื!อนไขต่าง ๆ
ในเอกสารสอบราคาซื อเลขที!................................................และเอกสารเพิ!มเติมเลขที!........................................(ถ้ ามี)
โดยตลอดและยอมรับข้ อกําหนด และเงื!อนไขนันแล้
 ว รวมทังรั
 บรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที!กําหนด
และไม่เป็ นผู้ทิ งงานของทางราชการ
2. ข้ าพเจ้ าขอเสนอรายการพัสดุรวมทังบริ
 การ ซึ!งกําหนดไว้ ในเอกสารสอบราคาซื อ ตามราคาและกําหนดเวลา
ส่งมอบดังต่อไปนี 
ที!

รายการ

ราคา
ต่อหน่วย

ภาษี มลู ค่า
เพิ!ม(ถ้ ามี)

จํานวน

(..........................................................................................................)
ซึง! เป็ นราคาที!รวมภาษี มลู ค่าเพิ!มรวมทังภาษี
 อากรอื!น และค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้

ด้วยแล้ ว

รวมเงิน

กําหนด
ส่งมอบ
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3. คําเสนอนี จะยืนอยู่เป็ นเวลา...........................วันนับแต่วนั เปิ ดซองสอบราคา และมหาวิทยาลัยอาจรับคํา
เสนอนี  ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที!จะครบกํ าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อระยะเวลาที!ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที!
มหาวิทยาลัยร้ องขอ
4. ในกรณีที!ข้าพเจ้ าได้ รับการพิจารณาให้ เป็ นผู้ชนะการสอบราคา ข้ าพเจ้ ารับรองจะ
4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื อขายแนบท้ ายเอกสารสอบราคากับมหาวิทยาลัยภายใน..................วัน
นับถัดจากวันที!ได้ รับหนังสือแจ้ งให้ ไปทําสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา ตามตัวอย่างแนบท้ ายเอกสารสอบราคาให้ แก่มหาวิทยาลัยก่อน
หรื อในขณะที!ได้ ลงนามในสัญญาเป็ นจํานวนร้ อยละ......................ของราคาตามสัญญาที!ได้ ระบุไว้ ในใบเสนอราคานี 
เพื!อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาโดยถูกต้ องและครบถ้ วน
รวมทังยิ
 นดีชดใช้ คา่ เสียหายใดที!อาจมีแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีสิทธิ จะให้ ผ้ เู สนอราคารายอื!น
เป็ นผู้เสนอราคาได้ หรื อมหาวิทยาลัยอาจเรี ยกสอบราคาใหม่ก็ได้
5. ข้ าพเจ้ ายอมรับว่ามหาวิทยาลัยไม่มีความผูกพันที!จะรับคําเสนอนี  หรื อใบเสนอราคาใด ๆ รวมทังสิ
 นไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้ จา่ ยใด ๆ อันอาจเกิดขึ นในการที!ข้าพเจ้ าได้ เข้ าเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง แคตตาล็อก แบบรู ปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ซึง! ข้ าพเจ้ าได้ ส่งให้ แก่มหาวิทยาลัยพร้ อมใบเสนอราคา ข้ าพเจ้ ายินยอมมอบให้ มหาวิทยาลัยไว้ เป็ นเอกสารและทรัพย์สิน
ของทางราชการ สําหรับตัวอย่างที!เหลือหรื อไม่ใช้ แล้ ว ซึง! มหาวิทยาลัยคืนให้ ข้าพเจ้ าจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ ที!เกิด
ขึ นกับตัวอย่างนัน
7. ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที!ได้ ยื!นพร้ อมใบเสนอราคานี โดยละเอียดแล้ วและ
เข้ าใจดี มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรื อตกหล่น
8. ใบเสนอราคานี ได้ ยื!นซองเสนอโดยบริ สทุ ธิEยตุ ธิ รรม และปราศจากกลฉ้ อฉล หรื อการสมรู้ ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ!ง หรื อหลายบุคคล หรื อกับห้ างหุ้นส่วนบริ ษัทใด ๆ ที!ได้ ยื!นซองเสนอราคาในคราว
เดียวกัน
เสนอราคามา ณ วันที!..........ดือน...........................พ.ศ...............

ลงชื!อ....................................................
(...............................................)
ตําแหน่ง...............................................
ประทับตรา (ถ้ ามี)

แผ่ นนีใ ช้ ปะหน้ าซองบัญชีเอกสารส่ วนที 1

บัญชีเอกสารส่ วนที 1
1. ในกรณีผ้ ูเสนอราคาเป็ นนิตบิ ุคคล
ο (ก ) ห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่ วนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
- บัญชีรายชื!อหุ้นส่วนผู้จดั การและผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี)

จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น

ο (ข) บริษัทจํากัดหรื อบริษัทมหาชนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
- หนังสือบริ คณห์สนธิ
- บัญชีรายชื!อกรรมการผู้จดั การ และผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ ามี)
- บัญชีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

จํานวน

แผ่น

ο (ข) คณะบุคคล
สําเนาข้ อตกลงที!แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน

จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น

3. ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า
สําเนาสัญญาของการเข้ าร่วมค้ า

จํานวน

แผ่น

จํานวน

แผ่น

จํานวน

แผ่น

จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น

2. ในกรณีผ้ ูเสนอราคาไม่ เป็ นนิตบิ ุคคล
ο (ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั 

ο (ก) ในกรณีผ้ รู ่วมค้ าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- บุคคลที!มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
ο (ข) ในกรณีผ้ รู ่วมค้ าเป็ นนิตบิ คุ คล
- ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
บัญชีรายชื!อหุ้นส่วนผู้จดั การผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ ามี)
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- บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ
บัญชีรายชื!อกรรมการผู้จดั การ
บัญชีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ผ้ มู ีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี)

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

4. อื!นๆ (ถ้ ามี)
ο
ο
ο
ο
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที!ข้าพเจ้ ายื!นพร้ อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื อ/จ้ าง ถูกต้ องและ
เป็ นความจริ งทุกประการ

ผู้เสนอราคา
)

ลงชื!อ
(
ประทับตรา (ถ้ ามี)

แผ่ นนีใ ช้ ปะหน้ าซองบัญชีเอกสารส่ วนที 2
บัญชีเอกสารส่ วนที 2
θ
θ

1. แคตตาล็อกและหรื อแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน
แผ่น
2. หนังสือมอบอํานาจซึง! ปิ ดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที!ผ้ เู สนอราคามอบอํานาจให้ บคุ คลอื!น
แผ่น
ทําการแทน
จํานวน

θ 3. สําเนาหนังสือรับรองผลงาน(ถ้ ามี)
θ 4. อื!นๆ (ถ้ ามี)

จํานวน

แผ่น

ο
ο
ο
ο
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที!ข้าพเจ้ ายื!นพร้ อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื อ/จ้ าง
ถูกต้ องและเป็ นความจริงทุกประการ

ผู้เสนอราคา
)

ลงชื!อ
(
ประทับตรา (ถ้ ามี)

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คลที!เข้ าเสนอราคาขายในการ
สอบราคาซื อของมหาวิทยาลัย เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิติ
บุคคลอื!นที!เข้ าเสนอราคาในการสอบราคาซื อของมหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น ได้ แก่การที!
บุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี 
(1) มีความสัมพันธ์ กนั ในเชิงบริ หาร โดยผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบุคคลรายหนึ!งมีอํานาจหรื อสามารถใช้ อํานาจในการบริ หาร
จัดการกิจการของบุคคลหรื อของนิติบคุ คลอีกรายหนึ!งหรื อหลายราย ที!เสนอราคามหาวิทยาลัยให้ แก่ในการสอบราคาซื อ
ครัง นี 
(2) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผู้เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดใน
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ าง
หุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ!งหรื อหลายรายที!เสนอราคา
ให้ แก่มหาวิทยาลัยในการสอบราคาซื อครัง นี 
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึง! ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละยี!สิบห้ าในกิจการนัน หรื อในอัตราอื!น
ตามที!คณะกรรมการว่าด้ วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรื อบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์ กนั ในลักษณะไขว้ กนั ระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ
ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบคุ คลหนึ!ง เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วน
สามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ!งหรื อหลายรายที!
เข้ าเสนอราคาให้ แก่มหาวิทยาลัยในการสอบราคาซื อครัง นี  หรื อในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าถือหุ้นดังกล่าวข้ างต้ นของคูส่ มรส หรื อบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลใน (1) (2) หรื อ (3) ให้ ถือว่าเป็ นการดํารงตําแหน่งการเป็ นหุ้นส่วน หรื อการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบคุ คลใดใช้ ชื!อบุคคลอื!นเป็ นผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้เป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือ
หุ้นโดยที!ตนเองเป็ นผู้ใช้ อํานาจในการบริ หารที!แท้ จริ ง
หรื อเป็ นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นที!แท้ จริ งของห้ างหุ้นส่วน หรื อบริ ษัท
จํากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด แล้ วแต่กรณี ห้ างหุ้นส่วน หรื อบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดที!เกี!ยวข้ อง ได้ เสนอ
ราคาให้ แก่มหาวิทยาลัยในการสอบราคาซื อคราวเดียวกัน ให้ ถือว่าผู้เสนอราคาหรื อผู้เสนองานนันมี
 ความสัมพันธ์ กนั ตาม
(1) (2) หรื อ (3) แล้ วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม” หมายความว่า การที!ผ้ เู สนอราคารายหนึ!งหรื อหลายรายกระทําการ
อย่างใดๆ อันเป็ นการขัดขวางหรื อเป็ นอุปสรรคหรื อไม่เปิ ดโอกาสให้ มีการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคาต่อ
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรื อโดยการให้ ขอให้ หรื อรับว่าจะให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อ
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื!นใด หรื อใช้ กําลังประทุษร้ าย หรื อข่มขู่ว่าจะใช้ กําลังประทุษร้ าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ
หรื อกระทําโดยทุจริ ต ทังนี
  โดยมีวตั ถุประสงค์ที!จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้ วยกัน หรื อให้ ประโยชน์แก่ผ้ ู
เสนอราคารายหนึ!งรายใดเป็ นผู้มีสิทธิทําสัญญากับมหาวิทยาลัย หรื อเพื!อหลีกเลี!ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อ
เพื!อให้ เกิดความได้ เปรี ยบมหาวิทยาลัย โดยมิใช่เป็ นไปในทางประกอบปกติ

แบบหนังสือคํา ประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที!…………………………….
วันที!……………………………..................
ข้ าพเจ้ า ………...…….……….(ชื!อธนาคาร)…………………….….สํานักงานตังอยู
 เ่ ลขที!…………….…………
ถนน …………………....…ตําบล/แขวง ………………...…..อําเภอ/เขต ……….…………จังหวัด ………....…………..
โดย ………...…………..ผู้มีอํานาจลงนามผูกผันธนาคาร ขอทําหนังสือคํ าประกันฉบับนี  ให้ ไว้ ตอ่ ……...…………(ชื!อ
ส่วนราชการผู้ซื อ)……………….ซึง! ต่อไปนี  เรี ยกว่า “ผู้ขาย” ได้ ทําสัญญาซื อขาย ……………….กับผู้ซื อ ตามสัญญา
เลขที! ……..….……..ลงวันที! ..………..………ซึง! ผู้ขาย ต้ องวางหลักประกัน การปฏิบตั ิ ตาม สัญญาต่อผู้ซื อ เป็ นจํานวน
เงิน………..…..บาท(………….………..…..) ซึง! เท่ากับร้ อยละ ………..(…………..………%) ของราคาทังหมดตาม

สัญญา
ข้ าพเจ้ ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื!อนไข ที!จะคํ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี ชันต้
 น ในการชําระ
เงิน ให้ ตามสิทธิเรี ยกร้ องของผู้ซื อ จํานวนเงินไม่เกิน………………………………บาท
(…………………………..) ในกรณีที!ผ้ ขู าย ก่อให้ เกิดความเสียหายใด ๆ หรื อต้ องชําระค่าปรับ หรื อค่าใช้ จา่ ยใด ๆ หรื อ
ผู้ขายมิได้ ปฏิบตั ิ ตามภาระหน้ าที!ใด ๆ ที!กําหนดสัญญาดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี
  โดยข้ าพเจ้ าจะไม่อ้างถึงสิทธิใด ๆ เพื!อ
โต้ แย้ ง และผู้ซื อไม่จําเป็ นต้ องเรี ยกร้ องให้ ผ้ ขู ายชําระหนี นันก่
 อน
1. หากผู้ซื อได้ ขยายระยะเวลาให้ แก่ผ้ ขู าย หรื อยินยอมให้ ผ้ ขู ายปฏิบตั ผิ ิดแผก ไปจากเงื!อนไข ๆ ในสัญญา ให้ ถือ
ว่าข้ าพเจ้ าได้ ยินยอม ในกรณีนนั  ๆ ด้ วย
2. หนังสือคํ าประกันนี  มีผลใช้ บงั คับตังแต่
 วนั ทําสัญญาซื อขาย ดังกล่าวข้ างต้ นจนถึงวันที!ภาระหน้ าที!ทงหลาย
ั
ของผู้ขาย จะได้ ปฏิบตั ใิ ห้ สําเร็ จลุลว่ งไป และข้ าพเจ้ าจะไม่เพิกถอนการคํ าประกัน ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ตราบเท่าที!ผ้ ขู ายยังต้ อง
รับผิดชอบ ต่อผู้ซื อตามสัญญาซื อขายอยู่
ข้ าพเจ้ าได้ ลงนามประทับตรา ไว้ ตอ่ หน้ าพยานเป็ นสําคัญ

(ลงชื!อ)………………………………….……………ผู้คํ าประกัน
(……………………………………………)
ตําแหน่ง………………………………………………
(ลงชื!อ)…………………….…………………………พยาน
(.………………………………………..…)
(ลงชื!อ)…………………………….………..............พยาน
(………………………………………….…)

ตัวอย่ าง
สัญญาซือ ขายคอมพิวเตอร์
สัญญาเลขที!…………………………………
สัญญาฉบับนี ทําขึ น ณ …………… ตําบล/แขวง ………….…..… อําเภอ/เขต ……….……….
จังหวัด……………….เมื!อวันที!…………เดือน……………..…พ.ศ.…………….ระหว่าง………………..
โดย………………....ซึง! ต่อไปในสัญญานี เรี ยกว่า “ผู้ซื อ” ฝ่ ายหนึง! กับ…………………….ซึง! จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล
ณ…………………....มีสํานักงานใหญ่อยูเ่ ลขที!…………...…….... ถนน .......................ตําบลแขวง....................
อําเภอ/เขต…….……..........จังหวัด………………
โดย……………..ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท.………...………..ลงวันที!………………………………..(และหนังสือ
มอบอํานาจลงวันที!……………………..….…)* แนบท้ ายสัญญานี  (ในกรณีที!ผ้ ขู ายเป็ นบุคคลธรรมดาให้ ใช้ ข้อความว่า
กับ................………………………อยูบ่ ้ านเลขที!……………..ถนน……….……….ตําบล/แขวง....…………............
อําเภอ/เขต…………...จังหวัด…………………………...…….)*ซึง! ต่อไปในสัญญานี เรี ยกว่า “ผู้ขาย”อีกฝ่ ายหนึง!
คูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี 
ข้ อ ๑. ข้ อตกลงซือ ขาย
ผู้ซื อตกลงซื อและผู้ขายตกลงขายและติดตังเครื
 ! องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล
ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึง! เป็ นผลิตภัณฑ์ของ……………… ซึง! ต่อไปในสัญญานี เรี ยกว่า “คอมพิวเตอร์ ” ตามรายละเอียดแนบท้ าย
สัญญาในผนวก ๑. รวมเป็ นราคาคอมพิวเตอร์ และค่าติดตังทั
 งสิ
 น……………บาท(………………………..) ซึง! ได้ รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ!ม จํานวน…………...…บาท ตลอดจนภาษี อากรอื!น ๆ และค่าใช้ จา่ ยทังปวงด้

วยแล้ ว
ในกรณีที!ผ้ ขู าย ประสงค์จะนําคอมพิวเตอร์ รายการใด ต่างไปจากรายละเอียดที!กําหนดไว้ ในผนวก ๑. มา
ติดตังให้
 ผ้ ซู ื อ ผู้ขายจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ เป็ นหนังสือจากผู้ซื อก่อน และคอมพิวเตอร์ ที!จะนํามาติดตังดั
 งกล่าวนัน
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตํ!ากว่าที!กําหนดไว้ ในผนวก ๑.
ข้ อ ๒. การรั บรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ ที!ขายให้ ตามสัญญานี  มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตํ!ากว่าที!กําหนดไว้ ตามรายละเอียด
และคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ ที!กําหนดไว้ ในผนวก ๒.
ข้ อ ๓. เอกสารอันเป็ นส่ วนหนึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ ายสัญญาดังต่อไปนี  ให้ ถือเป็ นส่วนหนึง! ของสัญญานี 
๓.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพิวเตอร์ ที!ซื อขาย
จํานวน…………………….หน้ า
๓.๒ ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน……………………..หน้ า

-2๓.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการทดสอบ การใช้ งานคอมพิวเตอร์
จํานวน……………………..หน้ า
๓.๔ ผนวก ๔ การกําหนดตัวถ่วงของคอมพิวเตอร์
จํานวน…………………….หน้ า
๓.๕ ผนวก ๕ การอบรมวิชาการด้ านคอมพิวเตอร์
จํานวน…………………….หน้ า
๓.๖ ผนวก ๖ รายการเอกสารคูม่ ือการใช้ คอมพิวเตอร์
จํานวน…………………….หน้ า
ความใดในเอกสารแนบท้ ายสัญญา ที!ขดั แย้ งกับข้ อความในสัญญานี  ให้ ใช้ ข้อความในสัญญานี บังคับ
ข้ อ ๔. การส่ งมอบ
ผู้ขายจะติดตังคอมพิ

วเตอร์ ที!ซื อขายตามสัญญานี  ให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามที!กําหนดไว้ ในข้ อ ๑ แห่ง
สัญญานี  ให้ พร้ อมที!จะใช้ งานได้ ตามรายละเอียดการทดสอบ แนบท้ ายสัญญาในผนวก ๓. ให้ แก่ผ้ ซู ื อ
ณ…………………………………และส่งมอบให้ แก่ผ้ ซู ื อ ภายใน…………วัน นับแต่วนั ลงนามในสัญญา
ผู้ขายจะต้ องแจ้ งกําหนดเวลาติดตังแล้
 วเสร็ จพร้ อมที!จะใช้ งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ ได้ โดยทําเป็ น
หนังสือยื!นต่อผู้ซื อ ณ………………..……..ในเวลาราชการก่อนวันกําหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า……….วันทําการ
ผู้ขายต้ องออกแบบสถานที! ติดตังคอมพิ

วเตอร์ รวมทังระบบอื

!น ๆ ที!เกี!ยวข้ องตามมาตรฐาน ของผู้ขาย
และได้ รับความเห็นชอบจากผู้ซื อ และผู้ขายต้ องจัดหาเจ้ าหน้ าที! มาให้ คําแนะนําและตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม ของ
สถานที! ให้ ทนั ต่อการติดตังคอมพิ

วเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ยใด ๆ จากผู้ซื อภายใน………..….วัน นับแต่วนั ที!ลงนามใน
สัญญานี 
ข้ อ ๕. การใช้ เรื อไทย
ถ้ าผู้ขายจะต้ องสัง! หรื อนําเข้ าคอมพิวเตอร์ มาจากต่างประเทศ และต้ องนําเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทาง
เดินเรื อ ที!มีเรื อไทยเดินอยูแ่ ละสามารถให้ บริ การรับขนได้ ตามที!รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม ประกาศกําหนด ผู้ขาย
ต้ องจัดการให้ คอมพิวเตอร์ บรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที!มีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ น
แต่จะได้ รับอนุญาต จากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกคอมพิวเตอร์ ลงเรื ออื!นที!มิใช่เรื อไทย
หรื อเป็ นของที!รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้ น ให้ บรรทุกโดยเรื ออื!นได้ ทังนี
  ไม่วา่ การซื อคอมพิวเตอร์ จากต่างประเทศเป็ นแบบ เอฟ
โอบี, ซีเอฟอาร์ , ซีไอเอฟ หรื อแบบอื!นใด
ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ผ้ ซู ื อ ถ้ าเป็ นกรณีตามวรรคหนึง! ผู้ขายจะต้ องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of
Lading) หรื อสําเนาใบตราส่ง สําหรับคอมพิวเตอร์ นนั  ซึง! แสดงว่า ได้ บรรทุกมาโดยเรื อไทย หรื อเรื อที!มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทย ให้ แก่ผ้ ซู ื อ พร้ อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ ด้วย

-3ในกรณีที!คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรื อไทย หรื อเรื อที!มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรื อไทย ผู้ขายต้ องส่งมอบหลักฐาน ซึง! แสดงว่า ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการ
พาณิชย์นาวี ให้ บรรทุกของโดยเรื ออื!นได้ หรื อหลักฐานซึง! แสดงว่า ได้ ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื!องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรื อไทย ตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชย์นาวี แล้ วอย่างใดอย่างหนึง! แก่ผ้ ซู ื อด้ วย
ในกรณีที!ผ้ ขู าย ไม่สง่ มอบหลักฐาน อย่างหนึง! อย่างใดดังกล่าว ในสองวรรคข้ างต้ น ให้ แก่ผ้ ซู ื อ แต่จะขอส่ง
มอบคอมพิวเตอร์ ให้ ผ้ ซู ื อก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ผู้ซื อมีสิทธิรับคอมพิวเตอร์ ไว้ ก่อน และชําระเงินค่า
คอมพิวเตอร์ เมื!อผู้ขายได้ ปฏิบตั ถิ กู ต้ องครบถ้ วนดังกล่าวแล้ วได้
ข้ อ ๖. การตรวจรั บ
เมื!อผู้ซื อได้ ตรวจรับคอมพิวเตอร์ ถูกต้ องครบถ้ วนตามสัญญานี แล้ ว ผู้ซื อ จะออกหลักฐานการรับมอบ ไว้
เป็ นหนังสือ เพื!อผู้ขายนํามาใช้ เป็ นหลักฐาน ประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิวเตอร์
ถ้ าผลของการตรวจรับปรากฏว่า คอมพิวเตอร์ ที!ผ้ ขู ายส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาข้ อ ๑ หรื อ มีคณ
ุ สมบัติ
ไม่ถกู ต้ อง ตามสัญญาข้ อ ๒ หรื อใช้ งานได้ ไม่ครบถ้ วน ตามสัญญาข้ อ ๔ ผู้ซื อทรงไว้ ซงึ! สิทธิที!จะไม่รับคอมพิวเตอร์ นนั  ใน
กรณีเช่นว่านี  ผู้ขายต้ องรี บนําคอมพิวเตอร์ นนั  กลับคืนโดยเร็ วที!สดุ เท่าที!จะทําได้ และนําคอมพิวเตอร์ มาส่งมอบให้ ใหม่
หรื อต้ องทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง ตามสัญญา ด้ วยค่าใช้ จา่ ยของผู้ขายเอง และระยะเวลาที!เสียไป เพราะเหตุดงั กล่าว ผู้ขาย
จะนํามาอ้ างเป็ นเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรื อของดหรื อลดค่าปรับไม่ได้
ข้ อ ๗. การชําระเงิน
(ผู้ซื อจะชําระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ผ้ ขู าย เมื!อผู้ซื อได้ รับมอบคอมพิวเตอร์ ตามข้ อ ๖ ไว้ โดยครบถ้ วน
แล้ ว)*
(ผู้ซื อตกลงชําระเงิน ค่าคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ผ้ ขู าย ดังนี 
๗.๑ เงินล่วงหน้ า จํานวน……………............บาท (…………………………………….) จะจ่ายให้
ภายใน……........วันนับแต่วนั ทําสัญญานี  ทังนี
 โดยผู้ขายจะต้ องนําหลักประกันเงินล่วงหน้ าเป็ น……………...(หนังสือคํ า
ประกันของธนาคารภายใน ประเทศ หรื อพันธบัตรรัฐบาลไทย)………………. เต็มตามจํานวนเงินล่วงหน้ าที!จะได้ รับมา
มอบให้ แก่ผ้ ซู ื อ เป็ นหลักประกันการชําระคืนเงินล่วงหน้ า ก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้ านัน
ผู้ซื อจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้ า ให้ แก่ผ้ ขู าย เมื!อผู้ซื อได้ รับมอบสิ!งของ ตามข้ อ ๖ ไว้ โดยครบถ้ วนแล้ ว
๗.๒ เงินที!เหลือ จํานวน…………………….......บาท (……….………………………)จะจ่ายให้ เมื!อผู้ซื อ
ได้ รับคอมพิวเตอร์ ตามข้ อ ๖ ไว้ โดยครบถ้ วนแล้ ว)*
ข้ อ ๘. การรั บประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่อง หรื อขัดข้ องของการติดตัง และคอมพิวเตอร์ ตามสัญญานี เป็ น
เวลา…………ปี …………เดือนนับแต่วนั ที!ผ้ ซู ื อได้ รับมอบ ถ้ าภายในระยะเวลาดังกล่าวการติดตังหรื
 อคอมพิวเตอร์ ชํารุด
บกพร่อง หรื อใช้ งานไม่ได้ ทงหมดหรื
ั
อแต่บางส่วน และความชํารุดบกพร่องของการติดตัง หรื อคอมพิวเตอร์ เกิดขึ นโดยมิใช่

-4ความผิดของผู้ซื อ ผู้ขายจะต้ องจัดการซ่อมแซมแก้ ไข ให้ อยูใ่ นสภาพใช้ การได้ ดีดงั เดิม โดยต้ องเริ! มจัดการซ่อมแซมแก้ ไข
ภายใน………วัน นับแต่วนั เวลาที!ได้ รับแจ้ งจากผู้ซื อโดยไม่คดิ ค่าใช้ จา่ ยใด ๆ จากผู้ซื อทังสิ
 น ถ้ าผู้ขายไม่ปฏิบตั ิตาม ผู้ซื อ
มีสิทธิจ้างบุคคลภายนอก ทําการซ่อมแซมแก้ ไข โดยผู้ขายจะต้ องออกค่าใช้ จา่ ย ในการจ้ างบุคคลภายนอก ทําการ
ซ่อมแซมแก้ ไขทังสิ
 น แทนผู้ซื อ
ผู้ขายมีหน้ าที!บํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ ไขคอมพิวเตอร์ ให้ อยู่ในสภาพใช้ งานได้ ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลา
ดังกล่าวในวรรคหนึง! ด้ วยค่าใช้ จา่ ยของผู้ขาย โดยให้ มีเวลาคอมพิวเตอร์ ขดั ข้ องรวม ตามเกณฑ์การคํานวณนับไม่เกิน
เดือนละ………………………ชัว! โมง หรื อร้ อยละ……………ของเวลาใช้ งานทังหมด

ของคอมพิวเตอร์ ของเดือนนัน
แล้ วแต่ตวั เลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนันผู
 ้ ขายต้ องยอมให้ ผู้ซื อคิดค่าปรับ ในช่วงเวลาที!ไม่สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ใน
ส่วนที!เกินกําหนดข้ างต้ น ในอัตราชัว! โมงละ…………..บาท
เกณฑ์การคํานวณเวลาขัดข้ อง ของคอมพิวเตอร์ ตามวรรคสอง ให้ เป็ นดังนี 
- กรณีที!คอมพิวเตอร์ เกิดขัดข้ อง พร้ อมกันหลายหน่วย ให้ นบั เวลาขัดข้ อง ของหน่วยที!มีตวั ถ่วงมากที!สดุ
เพียงหน่วยเดียว
- กรณีความเสียหายอันสืบเนื!องมาจากความขัดข้ อง ของคอมพิวเตอร์ แตกต่างกัน เวลาที!ใช้ ในการ
คํานวณค่าปรับ จะเท่ากับเวลาขัดข้ องของคอมพิวเตอร์ หน่วยนัน คูณด้ วยตัวถ่วงซึง! มีคา่ ต่าง ๆ ตามผนวก ๔.
ผู้ขายจะต้ องชําระค่าปรับ ตามวรรคสองให้ แก่ผ้ ซู ื อภายใน…………วัน นับแต่วนั ที!ได้ รับแจ้ งจากผู้ซื อ
ข้ อ ๙. หลักประกันการปฏิบัตติ ามสัญญา
ในวันทําสัญญานี  ผู้ขายได้ นําหลักประกันเป็ น…………………..…..เป็ นจํานวนร้ อยละ…………….ของ
ราคาซื อขายคอมพิวเตอร์ ตามสัญญาข้ อ ๑. มามอบให้ แก่ผ้ ซู ื อ เพื!อเป็ นการประกัน การปฏิบตั ติ ามสัญญานี 
หลักประกัน ที!ผ้ ขู ายนํามามอบไว้ ตามวรรคหนึง! ผู้ซื อจะคืนให้ เมื!อผู้ขายพ้ นจาก
ข้ อผูกพันตาม
สัญญานี แล้ ว
ข้ อ. ๑๐. การโอนกรรมสิทธิG
คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันว่า กรรมสิทธิEในคอมพิวเตอร์ ตามสัญญา จะโอนไปยังผู้ซื อ
คอมพิวเตอร์ ดงั กล่าว ตามสัญญาข้ อ ๖. แล้ ว

เมื!อผู้ซื อได้ รับมอบ

ข้ อ ๑๑. การอบรม
ผู้ขาย ต้ องจัดอบรมวิชาการด้ านคอมพิวเตอร์ ให้ แก่เจ้ าหน้ าที! ของผู้ซื อก่อนการติดตัง และให้ แล้ วเสร็ จ
ก่อนพ้ นข้ อผูกพันตามสัญญาข้ อ ๘. โดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ยใด ๆ รายละเอียดของการฝึ กอบรมให้ เป็ นไปตามผนวก ๕
ข้ อ ๑๒. คู่มือการใช้ คอมพิวเตอร์
ผู้ขาย ต้ องจัดหาคูม่ ือการใช้ คอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดที!กําหนดไว้ ในผนวก ๖ พร้ อมทังปรั
 บปรุงให้
ทันสมัย ตลอดระยะเวลาตามสัญญาข้ อ ๘ ทังนี
  โดยไม่คิดเงินเพิ!มจากผู้ซื อ

-5ข้ อ ๑๓. การรั บประกันความเสียหาย
ในกรณีที!บคุ คลภายนอก กล่าวอ้ างหรื อใช้ สิทธิเรี ยกร้ องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิE หรื อสิทธิบตั ร
เกี!ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามสัญญานี  โดยผู้ซื อมิได้ แก้ ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้ องดําเนินการทังปวง

เพื!อให้ การ
กล่าวอ้ าง หรื อการเรี ยกร้ องดังกล่าว ระงับสิ นไปโดยเร็ ว หากผู้ขายมิอาจกระทําได้ และผู้ซื อต้ องรับผิด ชดใช้ คา่ เสียหาย
ต่อบุคคลภายนอก เนื!องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิEหรื อสิทธิบตั รดังกล่าว ผู้ขายต้ องเป็ นผู้ชําระค่าเสียหาย และ
ค่าใช้ จา่ ย รวมทังค่
 าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความ แทนผู้ซื อ ทังนี
  ผู้ซื อจะแจ้ งให้ ผ้ ขู ายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใน
เมื!อได้ มีการกล่าวอ้ างหรื อใช้ สิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้ า
ข้ อ ๑๔. การบอกเลิกสัญญา
เมื!อครบกําหนดติดตัง และส่งมอบคอมพิวเตอร์ ตามสัญญาข้ อ ๔ แล้ ว ถ้ าผู้ขายไม่ตดิ ตัง และส่งมอบ
คอมพิวเตอร์ บางรายการ หรื อทังหมดให้

แก่ผ้ ซู ื อ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หรื อส่งมอบคอมพิวเตอร์ ไม่ตรงตามสัญญา
ข้ อ ๑ หรื อมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ อง ตามสัญญาข้ อ ๒ หรื อติดตังแล้
 วเสร็ จและส่งมอบภายในกําหนด แต่ใช้ งานไม่ได้ ครบถ้ วน
ตามสัญญาข้ อ ๔ ผู้ซื อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทังหมดหรื

อบางส่วนได้
ในกรณีที!ผ้ ซู ื อ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื อมีสิทธิริบหลักประกัน หรื อเรี ยกร้ องจากธนาคารผู้ออกหนังสือ
คํ าประกัน ตามสัญญา (ข้ อ ๗ และ)* ข้ อ ๙ เป็ นจํานวนเงินทังหมด

หรื อแต่บางส่วนก็ได้ แล้ วแต่ผ้ ซู ื อ จะเห็นสมควร และ
ถ้ าผู้ซื อ จัดซื อสิ!งของจากบุคคลอื!น เต็มจํานวนหรื อเฉพาะจํานวน ที!ขาดส่ง แล้ วแต่กรณี ภายในกําหนด………………
เดือน นับแต่วนั บอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้ องชดใช้ ราคาที!เพิ!มขึ น จากราคาที!กําหนดไว้ ในสัญญานี ด้ วย
ในกรณีที!ผ้ ขู าย ได้ สง่ มอบคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ผ้ ซู ื อ และผู้ซื อบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้ องนําคอมพิวเตอร์
กลับคืนไป ภายใน……………..วัน นับแต่วนั ที!ผ้ ซู ื อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็ นผู้เสียค่าใช้ จา่ ยเองทังสิ
 น
ถ้ าผู้ขาย ไม่ยอมนําคอมพิวเตอร์ กลับคืนไปภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ตามวรรคหนึง! ผู้ซื อจะ
กําหนดเวลาให้ ผ้ ขู าย นําคอมพิวเตอร์ กลับคืนไปอีกครัง หนึง! หากพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ผู้ขายยังไม่นําคอมพิวเตอร์
กลับคืนไปอีก ผู้ซื อมีสิทธินําคอมพิวเตอร์ ออกขายทอดตลาด เงินที!ได้ จากการขายทอดตลาด ผู้ขายยอมให้ ผ้ ซู ื อหักเป็ น
ค่าปรับ และหักเป็ นค่าใช้ จา่ ย และค่าเสียหายที!เกิดแก่ผ้ ซู ื อ ซึง! รวมถึงค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที!ผ้ ซู ื อได้ เสียไป ในการดําเนินการ
ขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ ดังกล่าว
ค่าใช้ จา่ ยในการทําสถานที! ที!รือ ถอนคอมพิวเตอร์ ออกไป ให้ มีสภาพดังที!มีอยูเ่ ดิม ก่อนทําสัญญานี  เงินที!เหลือจากการหัก
ค่าเสียหายแล้ ว ผู้ซื อจะคืนให้ แก่ผ้ ขู าย ในระหว่างคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นความครอบครองของผู้ซื อ นับแต่วนั ผู้ซื อบอกเลิก
สัญญา ผู้ซื อไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใด ๆ ทังสิ
 นอันเกิดแก่คอมพิวเตอร์ อันมิใช่ความผิดของผู้ซื อ**
ข้ อ ๑๕. ค่ าปรั บ
ในกรณีที!ผ้ ซู ื อยังไม่ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามข้ อ ๑๔ ผู้ขายจะต้ องชําระค่าปรับ ให้ ผ้ ซู ื อเป็ นรายวัน ใน
อัตราร้ อยละ…………….(…………%) ของราคาคอมพิวเตอร์ ที!ยงั ไม่ได้ รับมอบ นับแต่วนั ถัดจากวันครบกําหนดตาม
สัญญา จนถึงวันที!ผ้ ขู ายได้ นําคอมพิวเตอร์ มาส่งมอบให้ แก่ผ้ ซู ื อ จนถูกต้ องครบถ้ วน

-6การคิดค่าปรับ ในกรณีที!คอมพิวเตอร์ ที!ตกลงซื อขายเป็ นระบบ ถ้ าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรื อขาด
ส่วนประกอบ ส่วนหนึง! ส่วนใดไป หรื อส่งมอบทังหมด

แต่ใช้ งานไม่ได้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ตามผนวก ๓ ให้ ถือว่ายังไม่ได้ สง่
มอบ คอมพิวเตอร์ นนเลย
ั  และคิดค่าปรับ จากราคาคอมพิวเตอร์ ทงระบบ
ั
ในระหว่างที!ผ้ ซู ื อ ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญานัน ถ้ าผู้ซื อเห็นว่าผู้ขาย ไม่อาจปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อไป
ได้ ผู้ซื อจะใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญา และริ บหลักประกัน หรื อเรี ยกร้ องจากธนาคารผู้ออกหนังสือคํ าประกัน ตามสัญญา (ข้ อ
๗ และ)* ข้ อ ๙ กับเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ราคาที!เพิ!มขึ น ตามที!กําหนดไว้ ในสัญญาข้ อ ๑๔ วรรคสองก็ได้ และถ้ าผู้ซื อได้ แจ้ งข้ อ
เรี ยกร้ อง ให้ ชําระค่าปรับ ไปยังผู้ขายเมื!อครบกําหนดส่งมอบแล้ ว ผู้ซื อมีสิทธิที!จะปรับผู้ขาย จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ อีก
ด้ วย
ข้ อ ๑๖. การรั บผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหาย
ถ้ าผู้ขายไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อหนึง! ข้ อใดด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ซู ื อ
แล้ ว ผู้ขายต้ องชดใช้ คา่ เสียหาย ให้ แก่ผ้ ซู ื อโดยสิ นเชิง ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วนั ที!ได้ รับแจ้ งจากผู้ซื อ
ข้ อ ๑๗. การขอขยายเวลาส่ งมอบ
ในกรณีที!มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุใด ๆ อันเนื!องมาจากความผิด หรื อความบกพร่ อง ของฝ่ ายผู้ซื อ หรื อจาก
พฤติการณ์ อันใดอันหนึง! ซึ!งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็ นเหตุให้ ผ้ ขู ายไม่สามารถส่งมอบคอมพิวเตอร์ ตาม
เงื!อนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรื อของด หรื อลดค่าปรับได้ โดย
จะต้ องแจ้ งเหตุ หรื อพฤติการณ์ดงั กล่าว พร้ อมหลักฐานเป็ นหนังสือ ให้ ผ้ ซู ื อทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที!เหตุนนสิ
ั  นสุด
ลง
ถ้ าผู้ขายไม่ปฏิบตั ิ ให้ เป็ นไปตามความในวรรคหนึง! ให้ ถือว่าผู้ขายได้ สละสิทธิEเรี ยกร้ อง ในการที!จะขอ
ขยายเวลาทําการ ตามสัญญา หรื อของด หรื อลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื!อนไขใด ๆ ทังสิ
 น เว้ นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด
หรื อความบกพร่องของฝ่ ายผู้ซื อ ซึง! มีหลักฐานชัดแจ้ ง หรื อผู้ซื อทราบดีอยูแ่ ล้ วตังแต่
 ต้น
การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรื อของดหรื อลดค่าปรับตามวรรคหนึง! อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื อที!จะ
พิจารณา
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สัญญานี ทําขึ นสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญาได้ อา่ น และเข้ าใจข้ อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื!อ พร้ อมทังประทั

บตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นสําคัญ ต่อหน้ าพยาน และคูส่ ญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละ
ฉบับ

(ลงชื!อ) ……………………………………….………ผู้ซื อ
(…………..……………………………….)
(ลงชื!อ) ………………………………………………ผู้ขาย
(……………….………………………….)
(ลงชื!อ) ………………..……………………………พยาน
(………….……………………………….)
(ลงชื!อ) …………………….……………………….พยาน
(………………………………..…………)

____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * เป็ นข้ อความหรื อเงื!อนไขเพิ!มเติม ซึง! ส่วนราชการผู้ทําสัญญา อาจเลือกใช้ หรื อตัดออกได้ ตามข้ อเท็จจริ ง
** ความในวรรคนี  อาจแก้ ไขเปลี!ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ถ้ าส่วนราชการผู้ทําสัญญา สามารถกําหนด
มาตรการอื!นใดในสัญญา หรื อกําหนดทางปฏิบตั ิ เพื!อแก้ ปัญหาที!ผ้ ขู ายไม่ยอมนําคอมพิวเตอร์ กลับคืนไปได้

