
 

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
        

สัญญาเลขท่ี………………………………… 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ …………… ต าบล/แขวง ………….…..…  อ าเภอ/เขต  ……….……….
จังหวัด……………….เมื่อวันที่…………เดือน……………..…พ.ศ.…………….ระหว่าง……………….. โดย………………....
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ…………………….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ณ…………………....มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่…………...……....  ถนน .......................ต าบลแขวง....................
อ าเภอ/เขต…….……..........จังหวัด……………… โดย……………..ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.………...………..ลงวันที่………………………………..(และ
หนังสือมอบอ านาจลงวันที่……………………..….…)* แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้
ข้อความว่า กับ................………………………อยู่บ้านเลขท่ี……………..ถนน……….……….ต าบล/แขวง
....…………............อ าเภอ/เขต…………...จังหวัด…………………………...…….)*ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้ขาย”อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. ข้อตกลงซ้ือขาย 
            ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล  
ระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ……………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “คอมพิวเตอร์” ตาม
รายละเอียดแนบท้ายสัญญาในผนวก ๑. รวมเป็นราคาคอมพิวเตอร์และค่าติดตั้งทั้งสิ้น……………บาท
(………………………..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน…………...…บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงด้วยแล้ว 
 ในกรณีที่ผู้ขาย ประสงค์จะน าคอมพิวเตอร์รายการใด ต่างไปจากรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน
ผนวก ๑. มาติดตั้งให้ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ซื้อก่อน และคอมพิวเตอร์ที่จะ
น ามาติดตั้งดังกล่าวนั้น จะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในผนวก ๑. 
 ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ 
 ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ที่ขายให้ตามสัญญานี้ มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ ตาม
รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ ที่ก าหนดไว้ในผนวก ๒. 
 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 รายละเอียดการทดสอบ การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 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 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
 ข้อ ๔. การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะติดตั้งคอมพิวเตอร์ ที่ซื้อขายตามสัญญานี้ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ ตามรายละเอียดการทดสอบ แนบท้ายสัญญาในผนวก ๓. ให้แก่ผู้
ซื้อ ณ…………………………………และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน…………วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา 
 ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ได้โดย
ท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ซื้อ ณ………………..……..ในเวลาราชการก่อนวันก าหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า……….วันท า
การ 
 ผู้ขายต้องออกแบบสถานที่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามมาตรฐาน 
ของผู้ขาย และได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อ และผู้ขายต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ มาให้ค าแนะน าและตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม ของสถานที่ ให้ทันต่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อ
ภายใน………..….วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญานี้ 
 ข้อ ๕. การใช้เรือไทย 
 ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าเข้าคอมพิวเตอร์ มาจากต่างประเทศ และต้องน าเข้ามาโดยทางเรอื
ในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศก าหนด ผู้ขายต้องจัดการให้คอมพิวเตอร์บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกคอมพิวเตอร์ลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการซื้อคอมพิวเตอร์ 
จากต่างประเทศเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
 ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตรา
ส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่ง ส าหรับคอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งแสดงว่า ได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือ
เรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ให้แก่ผู้ซื้อ พร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย 
 ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่
มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่า ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่า ได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ 
เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี แล้วอย่างใดอย่าง
หนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ขาย ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ซื้อ 
แต่จะขอส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับช าระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ผู้ซื้อมีสิทธิรับคอมพิวเตอร์ไว้
ก่อน และช าระเงินค่าคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

ข้อ ๖. การตรวจรับ 
 เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้ซื้อ จะออกหลักฐาน

การรับมอบ ไว้เป็นหนังสือ เพ่ือผู้ขายน ามาใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิวเตอร์ 
 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า คอมพิวเตอร์ที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ หรือ 

มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ ๒ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วน ตามสัญญาข้อ ๔ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่



 

รับคอมพิวเตอร์นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบน าคอมพิวเตอร์นั้น กลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ และ
น าคอมพิวเตอร์ มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง 
และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือ
ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 ข้อ ๗. การช าระเงิน 

 (ผู้ซื้อจะช าระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ ตามข้อ ๖ ไว้
โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 (ผู้ซื้อตกลงช าระเงิน ค่าคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้ 
 ๗.๑ เงินล่วงหน้า จ านวน……………............บาท (…………………………………….) จะจ่ายให้
ภายใน……........วันนับแต่วันท าสัญญานี้ ทั้งนี้โดยผู้ขายจะต้องน าหลักประกันเงินล่วงหน้า
เป็น……………...(หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายใน ประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)………………. เต็ม
ตามจ านวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับมามอบให้แก่ผู้ซื้อ เป็นหลักประกันการช าระคืนเงินล่วงหน้า ก่อนการรับ
ช าระเงินล่วงหน้านั้น 
 ผู้ซื้อจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ ๖ ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว 
 ๗.๒ เงินที่เหลือ จ านวน…………………….......บาท (……….………………………)จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อ
ได้รับคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๖ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 ข้อ ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายยอมรับประกันความช ารุดบกพร่อง หรือขัดข้องของการติดตั้ง และคอมพิวเตอร์ ตาม
สัญญานี้เป็นเวลา…………ปี…………เดือนนับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวการติดตั้งหรือ
คอมพิวเตอร์ช ารุดบกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และความช ารุดบกพร่องของการติดตั้ง 
หรือคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นโดยมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน………วัน นับแต่วันเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตาม ผู้ซื้อมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอก ท าการซ่อมแซมแก้ไข 
โดยผู้ขายจะต้องออกค่าใช้จ่าย ในการจ้างบุคคลภายนอก ท าการซ่อมแซมแก้ไขทั้งสิ้น แทนผู้ซื้อ 
 ผู้ขายมีหน้าที่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวม   ตาม
เกณฑ์การค านวณนับไม่เกินเดือนละ………………………ชั่วโมง หรือร้อยละ……………ของเวลาใช้งานทั้งหมด 
ของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้   ผู้ซื้อคิดค่าปรับ 
ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ในส่วนที่เกินก าหนดข้างต้น ในอัตราชั่วโมงละ…………..บาท 
 เกณฑ์การค านวณเวลาขัดข้อง ของคอมพิวเตอร์ ตามวรรคสอง ให้เป็นดังนี้ 
 - กรณีท่ีคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้อง พร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้อง ของหน่วยที่มีตัว
ถ่วงมากที่สุด เพียงหน่วยเดียว 
 - กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้อง ของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาที่ใช้
ในการค านวณค่าปรับ จะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้น คูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่าง ๆ ตาม
ผนวก ๔. 
 ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับ ตามวรรคสองให้แก่ผู้ซื้อภายใน…………วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ซื้อ 



 

 ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในวันท าสัญญานี้ ผู้ขายได้น าหลักประกันเป็น…………………..…..เป็นจ านวนร้อยละ…………….
ของราคาซื้อขายคอมพิวเตอร์ ตามสัญญาข้อ ๑. มามอบให้แก่ผู้ซื้อ เพ่ือเป็นการประกัน การปฏิบัติตาม
สัญญานี้ 
 หลักประกัน ที่ผู้ขายน ามามอบไว้ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้ เมื่อผู้ขายพ้นจาก          ข้อ
ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว 
 ข้อ. ๑๐.  การโอนกรรมสิทธิ์ 
 คู่สัญญาตกลงกันว่า กรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญา จะโอนไปยังผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับ
มอบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามสัญญาข้อ ๖. แล้ว 
 ข้อ ๑๑. การอบรม 
 ผู้ขาย ต้องจัดอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของผู้ซื้อก่อนการติดตั้ง และ
ให้แล้วเสร็จ ก่อนพ้นข้อผูกพันตามสัญญาข้อ ๘. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ รายละเอียดของการฝึกอบรมให้
เป็นไปตามผนวก ๕ 
 ข้อ ๑๒. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ผู้ขาย ต้องจัดหาคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ ในผนวก ๖ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัย ตลอดระยะเวลาตามสัญญาข้อ ๘ ทั้งนี้ โดยไม่คิดเงินเพ่ิมจากผู้ซื้อ 
 ข้อ ๑๓. การรับประกันความเสียหาย 
 ในกรณีที่บุคคลภายนอก กล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิบัตร เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ โดยผู้ซื้อมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้องด าเนินการ
ทั้งปวง เพ่ือให้การกล่าวอ้าง หรือการเรียกร้องดังกล่าว ระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ขายมิอาจกระท าได้ และผู้
ซื้อต้องรับผิด ชดใช้ค่าเสียหาย ต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกล่าว 
ผู้ขายต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความ แทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ 
ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่
ชักช้า 
 ข้อ ๑๔. การบอกเลิกสัญญา 
 เมื่อครบก าหนดติดตั้ง และส่งมอบคอมพิวเตอร์ ตามสัญญาข้อ ๔ แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ติดตั้ง 
และส่งมอบคอมพิวเตอร์บางรายการ หรือทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อ ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หรือส่งมอบ
คอมพิวเตอร์ ไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ ๒ หรือติดตั้งแล้วเสร็จและส่ง
มอบภายในก าหนด แต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วน ตามสัญญาข้อ ๔ ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้ 
 ในกรณีที่ผู้ซื้อ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้
ออกหนังสือค้ าประกัน ตามสัญญา (ข้อ ๗ และ)* ข้อ ๙ เป็นจ านวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้
ซื้อ จะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อ จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืน เต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวน ที่ขาดส่ง แล้วแต่
กรณี ภายในก าหนด………………เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึน จากราคาท่ี
ก าหนดไว้ ในสัญญานี้ด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ขาย ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องน า
คอมพิวเตอร์กลับคืนไป ภายใน……………..วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
เองทั้งสิ้น 



 

 ถ้าผู้ขาย ไม่ยอมน าคอมพิวเตอร์ กลับคืนไปภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อ
จะก าหนดเวลาให้ผู้ขาย น าคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขายยังไม่
น าคอมพิวเตอร์ กลับคืนไปอีก ผู้ซื้อมีสิทธิน าคอมพิวเตอร์ ออกขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด 
ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อหักเป็นค่าปรับ และหักเป็นค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายที่เกิดแก่ผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ ที่ผู้ซื้อได้เสียไป ในการด าเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ ดังกล่าว  
ค่าใช้จ่ายในการท าสถานที่ ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์ออกไป ให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิม ก่อนท าสัญญานี้ เงินที่เหลือ
จากการหักค่าเสียหายแล้ว ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย ในระหว่างคอมพิวเตอร์อยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ 
นับแต่วันผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก่คอมพิวเตอร์ อัน
มิใช่ความผิดของผู้ซื้อ** 
 
 
 ข้อ ๑๕. ค่าปรับ 
 ในกรณีที่ผู้ซื้อยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๑๔ ผูข้ายจะต้องช าระค่าปรับ ให้ผู้ซื้อ
เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ…………….(…………%) ของราคาคอมพิวเตอร์ ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจาก
วันครบก าหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้น าคอมพิวเตอร์ มาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ จนถูกต้องครบถ้วน 
 การคิดค่าปรับ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ ที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียง
บางส่วน หรือขาดส่วนประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบทั้งหมด แต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน ตาม
ผนวก ๓ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ คอมพิวเตอร์นั้นเลย และคิดค่าปรับ จากราคาคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ 
 ในระหว่างที่ผู้ซื้อ ยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขาย ไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ า
ประกัน ตามสัญญา (ข้อ ๗ และ)* ข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึน ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๔ 
วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้อง ให้ช าระค่าปรับ ไปยังผู้ขายเมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมี
สิทธิที่จะปรับผู้ขาย จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
  
 ข้อ ๑๖. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
 
 ข้อ ๑๗. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้
ซื้อ หรือจากพฤติการณ์ อันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่ง
มอบคอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท าการตามสัญญา 
หรือของด หรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ซื้อ
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ใน
การที่จะขอขยายเวลาท าการ ตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี
เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 



 

 การขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ซื้อท่ีจะพิจารณา 
  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 

(ลงชื่อ) …………………………………ผู้ซื้อ 
(…………..……………………………….) 

 
(ลงชื่อ) …………………………………ผู้ขาย 
(……………….………………………….) 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________
_____ 
หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งส่วนราชการผู้ท าสัญญา อาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตาม
ข้อเท็จจริง 

** ความในวรรคนี้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ถ้าส่วนราชการผู้ท าสัญญา 
สามารถก าหนดมาตรการอื่นใดในสัญญา หรือก าหนดทางปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาที่ผู้ขายไม่ยอมน าคอมพิวเตอร์
กลับคืนไปได้ 


