
 

แบบใบเสนอราคา 
 

(วิธีสอบราคา) 
 

เรียน....................................... 
 

 1.  ข้าพเจ้า................................................................................................................................................... 
ตั �งอยูเ่ลขที!............................................ถนน.................................................แขวง.................................................... 
เขต......................................................จงัหวดั.............................................โทรศพัท์................................................ 
โดย.........................................................................................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี �ได้พิจารณาเงื!อนไขตา่ง ๆ 
ในเอกสารสอบราคาซื �อเลขที!................................................และเอกสารเพิ!มเตมิเลขที!........................................(ถ้ามี) 
โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนด และเงื!อนไขนั �นแล้ว   รวมทั �งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที!กําหนด 
และไมเ่ป็นผู้ทิ �งงานของทางราชการ 
 

 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพสัดรุวมทั �งบริการ ซึ!งกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาซื �อ ตามราคาและกําหนดเวลา
สง่มอบดงัตอ่ไปนี � 
 

ที! รายการ ราคา 
ตอ่หนว่ย 

ภาษีมลูคา่ 
เพิ!ม(ถ้ามี) 

จํานวน รวมเงิน กําหนด 
สง่มอบ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

 
               (..........................................................................................................) 
 

ซึ!งเป็นราคาที!รวมภาษีมลูคา่เพิ!มรวมทั �งภาษีอากรอื!น และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว 
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 3.  คําเสนอนี �จะยืนอยู่เป็นเวลา...........................วนันบัแตว่นัเปิดซองสอบราคา และมหาวิทยาลยัอาจรับคํา
เสนอนี �   ณ   เวลาใดก็ได้ก่อนที!จะครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าว    หรือระยะเวลาที!ยืดออกไปตามเหตผุลอนัสมควรที!
มหาวิทยาลยัร้องขอ 
 

 4.  ในกรณีที!ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองจะ 
      4.1 ทําสญัญาตามแบบสญัญาซื �อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคากบัมหาวิทยาลยัภายใน..................วนั 
นบัถดัจากวนัที!ได้รับหนงัสือแจ้งให้ไปทําสญัญา 
      4.2  มอบหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา ตามตวัอย่างแนบท้ายเอกสารสอบราคาให้แก่มหาวิทยาลยัก่อน 
หรือในขณะที!ได้ลงนามในสญัญาเป็นจํานวนร้อยละ......................ของราคาตามสญัญาที!ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี � 
เพื!อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญาโดยถกูต้องและครบถ้วน 
      รวมทั �งยินดีชดใช้คา่เสียหายใดที!อาจมีแก่มหาวิทยาลยั    และมหาวิทยาลยัมีสิทธิจะให้ผู้ เสนอราคารายอื!น
เป็นผู้ เสนอราคาได้ หรือมหาวิทยาลยัอาจเรียกสอบราคาใหมก็่ได้ 
 

 5.  ข้าพเจ้ายอมรับว่ามหาวิทยาลยัไม่มีความผกูพนัที!จะรับคําเสนอนี � หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั �งสิ �นไม่ต้อง
รับผิดชอบในคา่ใช้จา่ยใด ๆ อนัอาจเกิดขึ �นในการที!ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 

 6.  บรรดาหลกัฐานประกอบการพิจารณา เชน่ ตวัอยา่ง แคตตาล็อก แบบรูปแบบรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  
ซึ!งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่มหาวิทยาลยัพร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้มหาวิทยาลยัไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สิน
ของทางราชการ  สําหรับตวัอยา่งที!เหลือหรือไมใ่ช้แล้ว ซึ!งมหาวิทยาลยัคืนให้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ ที!เกิด
ขึ �นกบัตวัอยา่งนั �น 
 

 7.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตวัเลข และตรวจสอบเอกสารตา่ง ๆ    ที!ได้ยื!นพร้อมใบเสนอราคานี �โดยละเอียดแล้วและ
เข้าใจดี มหาวิทยาลยัไมต้่องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหลน่ 
 

 8.  ใบเสนอราคานี �ได้ยื!นซองเสนอโดยบริสทุธิEยตุธิรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกบับคุคลใดบคุคลหนึ!ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ  ที!ได้ยื!นซองเสนอราคาในคราว
เดียวกนั 
 

  เสนอราคามา  ณ  วนัที!..........ดือน...........................พ.ศ............... 
 
   
     ลงชื!อ.................................................... 
                    (...............................................) 
              ตําแหนง่............................................... 
 
                        ประทบัตรา (ถ้ามี) 



 
แผ่นนี �ใช้ปะหน้าซองบัญชีเอกสารส่วนที� 1 

บัญชีเอกสารส่วนที� 1 
 

���� 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิตบุิคคล 

    ο  (ก ) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจาํกัด 

      - สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล              จํานวน   แผน่ 
      - บญัชีรายชื!อหุ้นสว่นผู้จดัการและผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี)   จํานวน   แผน่ 

    ο (ข)  บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด 

     - สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล             จํานวน   แผน่ 
     - หนงัสือบริคณห์สนธิ                                          จํานวน   แผน่ 
     - บญัชีรายชื!อกรรมการผู้จดัการ และผู้ มีอํานาจควบคมุ(ถ้ามี)  จํานวน   แผน่ 
     - บญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่                                          จํานวน   แผน่ 

���� 2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิตบุิคคล 

     ο   (ก)  บคุคลธรรมดา 
  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั �น    จํานวน   แผน่               

 ο   (ข) คณะบคุคล 
  สําเนาข้อตกลงที!แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน   จํานวน   แผน่ 
  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น   จํานวน   แผน่ 

����  3.  ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า 
 สําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า      จํานวน   แผน่ 

          ο   (ก)  ในกรณีผู้ ร่วมค้าเป็นบคุคลธรรมดา 
  -  บคุคลสญัชาตไิทย 
      สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน     จํานวน   แผน่ 
  -  บคุคลที!มิใชส่ญัชาตไิทย 
      สําเนาหนงัสือเดนิทาง      จํานวน   แผน่ 

 ο   (ข)  ในกรณีผู้ ร่วมค้าเป็นนิตบิคุคล 
  -  ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั 
      สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล   จํานวน   แผน่ 
      บญัชีรายชื!อหุ้นส่วนผู้จดัการผู้ มีอํานาจควบคมุ(ถ้ามี)   จํานวน   แผน่ 
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  -  บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั    จํานวน   แผน่ 
      สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล   จํานวน   แผน่ 
      สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ     จํานวน   แผน่ 
      บญัชีรายชื!อกรรมการผู้จดัการ     จํานวน   แผน่ 
      บญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี)   จํานวน   แผน่ 

����  4.  อื!นๆ (ถ้ามี) 

 ο             
 ο             
 ο              
 ο             
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่เอกสารหลกัฐานที!ข้าพเจ้ายื!นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื �อ/จ้าง     ถกูต้องและ
เป็นความจริงทกุประการ 

 
 

             ลงชื!อ       ผู้ เสนอราคา 
                                              (      ) 

                 ประทบัตรา  (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นนี �ใช้ปะหน้าซองบัญชีเอกสารส่วนที� 2 
บัญชีเอกสารส่วนที� 2 

 

 θ     1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ      จํานวน   แผน่ 

 θ     2. หนงัสือมอบอํานาจซึ!งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที!ผู้ เสนอราคามอบอํานาจให้บคุคลอื!น  
             ทําการแทน                                                             จํานวน   แผน่ 

 θ     3. สําเนาหนงัสือรับรองผลงาน(ถ้ามี)                                     จํานวน   แผน่ 

 θ     4. อื!นๆ (ถ้ามี) 

          ο              
          ο             
          ο             
          ο                                    
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลกัฐานที!ข้าพเจ้ายื!นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื �อ/จ้าง  
  ถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

ลงชื!อ      ผู้ เสนอราคา 
         (      ) 

                      ประทบัตรา (ถ้ามี) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



บทนิยาม 
 

“ผู้เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความวา่ บคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลที!เข้าเสนอราคาขายในการ
สอบราคาซื �อของมหาวิทยาลยั เป็นผู้ มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บคุคลอื!นที!เข้าเสนอราคาในการสอบราคาซื �อของมหาวิทยาลยัในคราวเดียวกนั    

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวข้างต้น ได้แก่การที!
บคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลดงักลา่วมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

(1) มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบริหาร  โดยผู้จดัการ  หุ้นส่วนผู้จดัการ    กรรมการผู้จดัการผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ!งมีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหาร
จดัการกิจการของบคุคลหรือของนิติบคุคลอีกรายหนึ!งหรือหลายราย ที!เสนอราคามหาวิทยาลยัให้แก่ในการสอบราคาซื �อ
ครั �งนี � 

(2) มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงทนุ โดยผู้ เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือผู้ เป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดใน
ห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้าง
หุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ!งหรือหลายรายที!เสนอราคา
ให้แก่มหาวิทยาลยัในการสอบราคาซื �อครั �งนี � 

คําวา่  “ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความวา่ ผู้ ถือหุ้นซึ!งถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละยี!สิบห้าในกิจการนั �น หรือในอตัราอื!น
ตามที!คณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดเุห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะไขว้กนัระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จดัการ หุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบคุคลธรรมดาหรือของนิติบคุคลหนึ!ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั อีกรายหนึ!งหรือหลายรายที!
เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลยัในการสอบราคาซื �อครั �งนี � หรือในนยักลบักนั 

การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดงักล่าวข้างต้นของคูส่มรส หรือบตุรที!ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของ
บคุคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือวา่เป็นการดํารงตําแหนง่การเป็นหุ้นสว่น หรือการถือหุ้นของบคุคลดงักลา่ว 

ในกรณีบคุคลใดใช้ชื!อบคุคลอื!นเป็นผู้จดัการ หุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือ
หุ้นโดยที!ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที!แท้จริง  หรือเป็นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นที!แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดั แล้วแตก่รณี ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัที!เกี!ยวข้อง ได้เสนอ
ราคาให้แก่มหาวิทยาลยัในการสอบราคาซื �อคราวเดียวกนั ให้ถือว่าผู้ เสนอราคาหรือผู้ เสนองานนั �นมีความสมัพนัธ์กนัตาม 
(1) (2) หรือ (3) แล้วแตก่รณี 

“การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม” หมายความวา่ การที!ผู้ เสนอราคารายหนึ!งหรือหลายรายกระทําการ
อยา่งใดๆ อนัเป็นการขดัขวางหรือเป็นอปุสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาตอ่
มหาวิทยาลยั ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกนั หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื!นใด หรือใช้กําลงัประทษุร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลงัประทษุร้าย หรือแสดงเอกสารอนัเป็นเท็จ 
หรือกระทําโดยทจุริต ทั �งนี � โดยมีวตัถปุระสงค์ที!จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ เสนอราคาด้วยกนั หรือให้ประโยชน์แก่ผู้
เสนอราคารายหนึ!งรายใดเป็นผู้ มีสิทธิทําสญัญากบัมหาวิทยาลยั หรือเพื!อหลีกเลี!ยงการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
เพื!อให้เกิดความได้เปรียบมหาวิทยาลยั โดยมิใชเ่ป็นไปในทางประกอบปกต ิ



แบบหนังสือคํ �าประกัน 
(หลกัประกนัสญัญา) 

 
เลขที!…………………………….      วนัที!…………………………….................. 

ข้าพเจ้า ………...…….……….(ชื!อธนาคาร)…………………….….สํานกังานตั �งอยูเ่ลขที!…………….………… 
ถนน …………………....…ตําบล/แขวง ………………...…..อําเภอ/เขต ……….…………จงัหวดั ………....………….. 
โดย ………...…………..ผู้ มีอํานาจลงนามผกูผนัธนาคาร ขอทําหนงัสือคํ �าประกนัฉบบันี � ให้ไว้ตอ่……...…………(ชื!อ
สว่นราชการผู้ ซื �อ)……………….ซึ!งตอ่ไปนี � เรียกวา่ “ผู้ขาย” ได้ทําสญัญาซื �อขาย ……………….กบัผู้ ซื �อ ตามสญัญา
เลขที! ……..….……..ลงวนัที! ..………..………ซึ!งผู้ขาย ต้องวางหลกัประกนั การปฏิบตัิ ตาม สญัญาตอ่ผู้ ซื �อ เป็นจํานวน
เงิน………..…..บาท(………….………..…..) ซึ!งเทา่กบัร้อยละ ………..(…………..………%) ของราคาทั �งหมดตาม
สญัญา 
 ข้าพเจ้ายอมผกูพนัตน โดยไมมี่เงื!อนไข ที!จะคํ �าประกนัชนิดเพิกถอนไมไ่ด้ เชน่เดียวกบัลกูหนี �ชั �นต้น ในการชําระ
เงิน ให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ ซื �อ จํานวนเงินไมเ่กิน………………………………บาท 
(…………………………..) ในกรณีที!ผู้ขาย ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระคา่ปรับ หรือคา่ใช้จา่ยใด ๆ หรือ
ผู้ขายมิได้ปฏิบตัิ ตามภาระหน้าที!ใด ๆ ที!กําหนดสญัญาดงักลา่วข้างต้น ทั �งนี � โดยข้าพเจ้าจะไมอ้่างถึงสิทธิใด ๆ เพื!อ
โต้แย้ง และผู้ ซื �อไมจํ่าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชําระหนี �นั �นก่อน 
 1. หากผู้ ซื �อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย หรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบตัผิิดแผก ไปจากเงื!อนไข ๆ ในสญัญา ให้ถือ
วา่ข้าพเจ้าได้ยินยอม ในกรณีนั �น ๆ ด้วย 
 2. หนงัสือคํ �าประกนันี � มีผลใช้บงัคบัตั �งแตว่นัทําสญัญาซื �อขาย ดงักลา่วข้างต้นจนถึงวนัที!ภาระหน้าที!ทั �งหลาย
ของผู้ขาย จะได้ปฏิบตัใิห้สําเร็จลลุว่งไป และข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอนการคํ �าประกนั     ไมว่า่กรณี ใด  ๆตราบเทา่ที!ผู้ขายยงัต้อง
รับผิดชอบ ตอ่ผู้ ซื �อตามสญัญาซื �อขายอยู่ 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามประทบัตรา ไว้ตอ่หน้าพยานเป็นสําคญั 
 
 

(ลงชื!อ)………………………………….……………ผู้ คํ �าประกนั 
           (……………………………………………) 
ตําแหนง่……………………………………………… 

 

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

 

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

 
 



ตัวอย่าง 
สัญญาซื �อขายคอมพวิเตอร์ 

        
                       สญัญาเลขที!………………………………… 

 สญัญาฉบบันี �ทําขึ �น ณ …………… ตําบล/แขวง ………….…..…  อําเภอ/เขต  ……….……….
จงัหวดั……………….เมื!อวนัที!…………เดือน……………..…พ.ศ.…………….ระหวา่ง……………….. 
โดย………………....ซึ!งตอ่ไปในสญัญานี �เรียกว่า “ผู้ ซื �อ” ฝ่ายหนึ!งกบั…………………….ซึ!งจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคล 
ณ…………………....มีสํานกังานใหญ่อยูเ่ลขที!…………...……....  ถนน .......................ตําบลแขวง....................
อําเภอ/เขต…….……..........จงัหวดั……………… โดย……………..ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลปรากฏตาม
หนงัสือรับรองของสํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.………...………..ลงวนัที!………………………………..(และหนงัสือ
มอบอํานาจลงวนัที!……………………..….…)* แนบท้ายสญัญานี � (ในกรณีที!ผู้ขายเป็นบคุคลธรรมดาให้ใช้ข้อความวา่ 
กบั................………………………อยูบ้่านเลขที!……………..ถนน……….……….ตําบล/แขวง....…………............
อําเภอ/เขต…………...จงัหวดั…………………………...…….)*ซึ!งตอ่ไปในสญัญานี �เรียกวา่ “ผู้ขาย”อีกฝ่ายหนึ!ง 
 คูส่ญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี � 
 
 ข้อ ๑. ข้อตกลงซื �อขาย 
            ผู้ ซื �อตกลงซื �อและผู้ขายตกลงขายและตดิตั �งเครื!องคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์การประมวลผล  ระบบ
คอมพิวเตอร์  ซึ!งเป็นผลิตภณัฑ์ของ……………… ซึ!งตอ่ไปในสญัญานี �เรียกวา่ “คอมพิวเตอร์” ตามรายละเอียดแนบท้าย
สญัญาในผนวก ๑. รวมเป็นราคาคอมพิวเตอร์และคา่ติดตั �งทั �งสิ �น……………บาท(………………………..) ซึ!งได้รวม
ภาษีมลูคา่เพิ!ม จํานวน…………...…บาท ตลอดจนภาษีอากรอื!น ๆ และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงด้วยแล้ว 
 ในกรณีที!ผู้ขาย ประสงค์จะนําคอมพิวเตอร์รายการใด ตา่งไปจากรายละเอียดที!กําหนดไว้ในผนวก ๑. มา
ตดิตั �งให้ผู้ ซื �อ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบ เป็นหนงัสือจากผู้ ซื �อก่อน และคอมพิวเตอร์ที!จะนํามาติดตั �งดงักลา่วนั �น 
จะต้องมีคณุสมบตัไิมตํ่!ากวา่ที!กําหนดไว้ในผนวก ๑. 
 
 ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ 
 ผู้ขายรับรองวา่คอมพิวเตอร์ที!ขายให้ตามสญัญานี � มีคณุสมบตัไิมตํ่!ากวา่ที!กําหนดไว้ ตามรายละเอียด 
และคณุลกัษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ ที!กําหนดไว้ในผนวก ๒. 
 
 ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ�งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสญัญาดงัตอ่ไปนี � ให้ถือเป็นสว่นหนึ!งของสญัญานี � 
 ๓.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพิวเตอร์ที!ซื �อขาย 
 จํานวน…………………….หน้า 
 ๓.๒ ผนวก ๒ รายการคณุลกัษณะเฉพาะ 
 จํานวน……………………..หน้า 
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 ๓.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการทดสอบ การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 จํานวน……………………..หน้า 
 ๓.๔ ผนวก ๔ การกําหนดตวัถ่วงของคอมพิวเตอร์ 
 จํานวน…………………….หน้า 
 ๓.๕ ผนวก ๕ การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ 
 จํานวน…………………….หน้า 
 ๓.๖ ผนวก ๖ รายการเอกสารคูมื่อการใช้คอมพิวเตอร์ 
 จํานวน…………………….หน้า 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญา ที!ขดัแย้งกบัข้อความในสญัญานี � ให้ใช้ข้อความในสญัญานี �บงัคบั 
 
 ข้อ ๔. การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะติดตั �งคอมพิวเตอร์ ที!ซื �อขายตามสญัญานี � ให้ถกูต้องและครบถ้วนตามที!กําหนดไว้ในข้อ ๑ แหง่
สญัญานี � ให้พร้อมที!จะใช้งานได้ ตามรายละเอียดการทดสอบ แนบท้ายสญัญาในผนวก ๓. ให้แก่ผู้ ซื �อ 
ณ…………………………………และสง่มอบให้แก่ผู้ ซื �อ ภายใน…………วนั นบัแตว่นัลงนามในสญัญา 
 ผู้ขายจะต้องแจ้งกําหนดเวลาตดิตั �งแล้วเสร็จพร้อมที!จะใช้งานและสง่มอบคอมพิวเตอร์ได้โดยทําเป็น
หนงัสือยื!นตอ่ผู้ ซื �อ ณ………………..……..ในเวลาราชการก่อนวนักําหนดสง่มอบไม่น้อยกวา่……….วนัทําการ 
 ผู้ขายต้องออกแบบสถานที! ตดิตั �งคอมพิวเตอร์ รวมทั �งระบบอื!น ๆ ที!เกี!ยวข้องตามมาตรฐาน ของผู้ขาย 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้ ซื �อ และผู้ขายต้องจดัหาเจ้าหน้าที! มาให้คําแนะนําและตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม ของ
สถานที! ให้ทนัตอ่การติดตั �งคอมพิวเตอร์ โดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ยใด ๆ จากผู้ ซื �อภายใน………..….วนั นบัแตว่นัที!ลงนามใน
สญัญานี � 
 
 ข้อ ๕. การใช้เรือไทย 
 ถ้าผู้ขายจะต้องสั!งหรือนําเข้าคอมพิวเตอร์ มาจากตา่งประเทศ และต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทาง
เดนิเรือ ที!มีเรือไทยเดนิอยูแ่ละสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที!รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศกําหนด ผู้ขาย
ต้องจดัการให้คอมพิวเตอร์บรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที!มีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย  เว้น
แตจ่ะได้รับอนญุาต จากสํานกังาน 
คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทกุคอมพิวเตอร์ลงเรืออื!นที!มิใชเ่รือไทย หรือเป็นของที!รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้น ให้บรรทกุโดยเรืออื!นได้ ทั �งนี � ไมว่า่การซื �อคอมพิวเตอร์ จากตา่งประเทศเป็นแบบ เอฟ
โอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื!นใด 
 ในการสง่มอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ ซื �อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ!ง ผู้ขายจะต้องสง่มอบใบตราสง่ (Bill of 
Lading) หรือสําเนาใบตราส่ง สําหรับคอมพิวเตอร์นั �น ซึ!งแสดงวา่ ได้บรรทกุมาโดยเรือไทย หรือเรือที!มีสิทธิเชน่เดียวกบั
เรือไทย ให้แก่ผู้ ซื �อ พร้อมกบัการสง่มอบคอมพิวเตอร์ด้วย 
 



-3- 
 

 ในกรณีที!คอมพิวเตอร์ ไม่ได้บรรทกุจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที!มีสิทธิ
เชน่เดียวกบัเรือไทย ผู้ขายต้องสง่มอบหลกัฐาน ซึ!งแสดงวา่ ได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการ
พาณิชย์นาวี ให้บรรทกุของโดยเรืออื!นได้ หรือหลกัฐานซึ!งแสดงวา่ ได้ชําระคา่ธรรมเนียมพิเศษ เนื!องจากการไมบ่รรทกุของ
โดยเรือไทย ตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี แล้วอย่างใดอยา่งหนึ!งแก่ผู้ ซื �อด้วย 
 ในกรณีที!ผู้ขาย ไมส่ง่มอบหลกัฐาน อย่างหนึ!งอย่างใดดงักลา่ว ในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ ซื �อ แตจ่ะขอสง่
มอบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ ซื �อก่อน โดยยงัไมรั่บชําระเงินคา่คอมพิวเตอร์ ผู้ ซื �อมีสิทธิรับคอมพิวเตอร์ไว้ก่อน และชําระเงินคา่
คอมพิวเตอร์ เมื!อผู้ขายได้ปฏิบตัถิกูต้องครบถ้วนดงักล่าวแล้วได้ 
  

ข้อ ๖. การตรวจรับ 
 เมื!อผู้ ซื �อได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ ถกูต้องครบถ้วนตามสญัญานี �แล้ว ผู้ ซื �อ จะออกหลกัฐานการรับมอบ ไว้

เป็นหนงัสือ เพื!อผู้ขายนํามาใช้เป็นหลกัฐาน ประกอบการขอรับเงินคา่คอมพิวเตอร์ 
 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏวา่ คอมพิวเตอร์ที!ผู้ขายสง่มอบ ไมต่รงตามสญัญาข้อ ๑ หรือ มีคณุสมบตัิ

ไมถ่กูต้อง ตามสญัญาข้อ ๒ หรือใช้งานได้ไมค่รบถ้วน ตามสญัญาข้อ ๔ ผู้ ซื �อทรงไว้ซึ!งสิทธิที!จะไมรั่บคอมพิวเตอร์นั �น ใน
กรณีเชน่วา่นี � ผู้ขายต้องรีบนําคอมพิวเตอร์นั �น กลบัคืนโดยเร็วที!สดุเทา่ที!จะทําได้ และนําคอมพิวเตอร์ มาสง่มอบให้ใหม ่
หรือต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้อง ตามสญัญา ด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้ขายเอง และระยะเวลาที!เสียไป เพราะเหตดุงักลา่ว ผู้ขาย
จะนํามาอ้างเป็นเหตขุอขยายเวลาทําการตามสญัญา หรือของดหรือลดคา่ปรับไมไ่ด้ 
 
 ข้อ ๗. การชาํระเงิน 

 (ผู้ ซื �อจะชําระเงินคา่คอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ขาย เมื!อผู้ ซื �อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ ตามข้อ ๖ ไว้โดยครบถ้วน
แล้ว)* 
 (ผู้ ซื �อตกลงชําระเงิน คา่คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขาย ดงันี � 
 ๗.๑ เงินลว่งหน้า จํานวน……………............บาท (…………………………………….) จะจา่ยให้
ภายใน……........วนันบัแตว่นัทําสญัญานี � ทั �งนี �โดยผู้ขายจะต้องนําหลกัประกนัเงินลว่งหน้าเป็น……………...(หนงัสือคํ �า
ประกนัของธนาคารภายใน ประเทศ หรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย)………………. เตม็ตามจํานวนเงินลว่งหน้าที!จะได้รับมา
มอบให้แก่ผู้ ซื �อ เป็นหลกัประกนัการชําระคืนเงินลว่งหน้า ก่อนการรับชําระเงินลว่งหน้านั �น 
 ผู้ ซื �อจะคืนหลกัประกนัเงินลว่งหน้า ให้แก่ผู้ขาย เมื!อผู้ ซื �อได้รับมอบสิ!งของ ตามข้อ ๖ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว 
 ๗.๒ เงินที!เหลือ จํานวน…………………….......บาท (……….………………………)จะจา่ยให้เมื!อผู้ ซื �อ
ได้รับคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๖ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 
 ข้อ ๘. การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 
 ผู้ขายยอมรับประกนัความชํารุดบกพร่อง หรือขดัข้องของการติดตั �ง และคอมพิวเตอร์ ตามสญัญานี �เป็น
เวลา…………ปี…………เดือนนบัแตว่นัที!ผู้ ซื �อได้รับมอบ ถ้าภายในระยะเวลาดงักล่าวการตดิตั �งหรือคอมพิวเตอร์ชํารุด
บกพร่อง หรือใช้งานไมไ่ด้ทั �งหมดหรือแตบ่างสว่น และความชํารุดบกพร่องของการตดิตั �ง หรือคอมพิวเตอร์เกิดขึ �นโดยมิใช่ 
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ความผิดของผู้ ซื �อ ผู้ขายจะต้องจดัการซ่อมแซมแก้ไข ให้อยูใ่นสภาพใช้การได้ดีดงัเดมิ โดยต้องเริ!มจดัการซอ่มแซมแก้ไข
ภายใน………วนั นบัแตว่นัเวลาที!ได้รับแจ้งจากผู้ ซื �อโดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ยใด ๆ จากผู้ ซื �อทั �งสิ �น ถ้าผู้ขายไมป่ฏิบตัิตาม ผู้ ซื �อ
มีสิทธิจ้างบคุคลภายนอก ทําการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องออกคา่ใช้จา่ย ในการจ้างบคุคลภายนอก ทําการ
ซอ่มแซมแก้ไขทั �งสิ �น แทนผู้ ซื �อ 
 ผู้ขายมีหน้าที!บํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลา
ดงักลา่วในวรรคหนึ!ง ด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้ขาย โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขดัข้องรวม   ตามเกณฑ์การคํานวณนบัไมเ่กิน
เดือนละ………………………ชั!วโมง หรือร้อยละ……………ของเวลาใช้งานทั �งหมด ของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั �น 
แล้วแตต่วัเลขใดจะมากกวา่กนั มิฉะนั �นผู้ขายต้องยอมให้   ผู้ ซื �อคิดคา่ปรับ ในช่วงเวลาที!ไมส่ามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ใน
สว่นที!เกินกําหนดข้างต้น ในอตัราชั!วโมงละ…………..บาท 
 เกณฑ์การคํานวณเวลาขดัข้อง ของคอมพิวเตอร์ ตามวรรคสอง ให้เป็นดงันี � 
 - กรณีที!คอมพิวเตอร์เกิดขดัข้อง พร้อมกนัหลายหนว่ย ให้นบัเวลาขดัข้อง ของหนว่ยที!มีตวัถ่วงมากที!สดุ 
เพียงหนว่ยเดียว 
 - กรณีความเสียหายอนัสืบเนื!องมาจากความขดัข้อง ของคอมพิวเตอร์แตกตา่งกนั เวลาที!ใช้ในการ
คํานวณคา่ปรับ จะเทา่กบัเวลาขดัข้องของคอมพิวเตอร์หนว่ยนั �น คณูด้วยตวัถ่วงซึ!งมีคา่ตา่ง ๆ ตามผนวก ๔. 
 ผู้ขายจะต้องชําระคา่ปรับ ตามวรรคสองให้แก่ผู้ ซื �อภายใน…………วนั นบัแตว่นัที!ได้รับแจ้งจากผู้ ซื �อ 
 
 ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา 
 ในวนัทําสญัญานี � ผู้ขายได้นําหลกัประกนัเป็น…………………..…..เป็นจํานวนร้อยละ…………….ของ
ราคาซื �อขายคอมพิวเตอร์ ตามสญัญาข้อ ๑. มามอบให้แก่ผู้ ซื �อ เพื!อเป็นการประกนั การปฏิบตัติามสญัญานี � 
 หลกัประกนั ที!ผู้ขายนํามามอบไว้ ตามวรรคหนึ!ง ผู้ ซื �อจะคืนให้ เมื!อผู้ขายพ้นจาก          ข้อผกูพนัตาม
สญัญานี �แล้ว 
 
 ข้อ. ๑๐.  การโอนกรรมสิทธิG 
 คูส่ญัญาตกลงกนัว่า กรรมสิทธิEในคอมพิวเตอร์ตามสญัญา จะโอนไปยงัผู้ ซื �อ เมื!อผู้ ซื �อได้รับมอบ
คอมพิวเตอร์ดงักลา่ว ตามสญัญาข้อ ๖. แล้ว 
 
 ข้อ ๑๑. การอบรม 
 ผู้ขาย ต้องจดัอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที! ของผู้ ซื �อก่อนการติดตั �ง และให้แล้วเสร็จ 
ก่อนพ้นข้อผกูพนัตามสญัญาข้อ ๘. โดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ยใด ๆ รายละเอียดของการฝึกอบรมให้เป็นไปตามผนวก ๕ 
 
 ข้อ ๑๒. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ผู้ขาย ต้องจดัหาคูมื่อการใช้คอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดที!กําหนดไว้ ในผนวก ๖ พร้อมทั �งปรับปรุงให้
ทนัสมยั ตลอดระยะเวลาตามสญัญาข้อ ๘ ทั �งนี � โดยไมค่ิดเงินเพิ!มจากผู้ ซื �อ 
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 ข้อ ๑๓. การรับประกันความเสียหาย 
 ในกรณีที!บคุคลภายนอก กลา่วอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิE หรือสิทธิบตัร 
เกี!ยวกบัคอมพิวเตอร์ตามสญัญานี � โดยผู้ ซื �อมิได้แก้ไขดดัแปลงไปจากเดมิ ผู้ขายจะต้องดําเนินการทั �งปวง เพื!อให้การ
กลา่วอ้าง หรือการเรียกร้องดงักลา่ว ระงบัสิ �นไปโดยเร็ว หากผู้ขายมิอาจกระทําได้ และผู้ ซื �อต้องรับผิด ชดใช้คา่เสียหาย 
ตอ่บคุคลภายนอก เนื!องจากผลแหง่การละเมิดลิขสิทธิEหรือสิทธิบตัรดงักลา่ว ผู้ขายต้องเป็นผู้ ชําระคา่เสียหาย และ
คา่ใช้จา่ย รวมทั �งคา่ฤชาธรรมเนียม และคา่ทนายความ แทนผู้ ซื �อ ทั �งนี � ผู้ ซื �อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใน
เมื!อได้มีการกลา่วอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วโดยไมช่กัช้า 
 
 ข้อ ๑๔. การบอกเลิกสัญญา 
 เมื!อครบกําหนดตดิตั �ง และสง่มอบคอมพิวเตอร์ ตามสญัญาข้อ ๔ แล้ว ถ้าผู้ขายไมต่ดิตั �ง และสง่มอบ
คอมพิวเตอร์บางรายการ หรือทั �งหมดให้แก่ผู้ ซื �อ ภายในกําหนดเวลาดงักล่าว หรือสง่มอบคอมพิวเตอร์ ไมต่รงตามสญัญา
ข้อ ๑ หรือมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้อง ตามสญัญาข้อ ๒ หรือติดตั �งแล้วเสร็จและสง่มอบภายในกําหนด แตใ่ช้งานไมไ่ด้ครบถ้วน 
ตามสญัญาข้อ ๔ ผู้ ซื �อมีสิทธิบอกเลิกสญัญา ทั �งหมดหรือบางสว่นได้ 
 ในกรณีที!ผู้ ซื �อ ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ผู้ ซื �อมีสิทธิริบหลกัประกนั หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนงัสือ
คํ �าประกนั ตามสญัญา (ข้อ ๗ และ)* ข้อ ๙ เป็นจํานวนเงินทั �งหมด หรือแตบ่างสว่นก็ได้ แล้วแตผู่้ ซื �อ จะเห็นสมควร และ
ถ้าผู้ ซื �อ จดัซื �อสิ!งของจากบคุคลอื!น เตม็จํานวนหรือเฉพาะจํานวน ที!ขาดสง่ แล้วแตก่รณี ภายในกําหนด………………
เดือน นบัแตว่นับอกเลิกสญัญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที!เพิ!มขึ �น จากราคาที!กําหนดไว้ ในสญัญานี �ด้วย 
 ในกรณีที!ผู้ขาย ได้สง่มอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ ซื �อ และผู้ ซื �อบอกเลิกสญัญา ผู้ขายจะต้องนําคอมพิวเตอร์
กลบัคืนไป ภายใน……………..วนั นบัแตว่นัที!ผู้ ซื �อบอกเลิกสญัญา โดยผู้ขายเป็นผู้ เสียคา่ใช้จา่ยเองทั �งสิ �น 
 ถ้าผู้ขาย ไมย่อมนําคอมพิวเตอร์ กลบัคืนไปภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ตามวรรคหนึ!ง ผู้ ซื �อจะ
กําหนดเวลาให้ผู้ขาย นําคอมพิวเตอร์กลบัคืนไปอีกครั �งหนึ!ง หากพ้นกําหนดเวลาดงักลา่วแล้ว ผู้ขายยงัไมนํ่าคอมพิวเตอร์ 
กลบัคืนไปอีก ผู้ ซื �อมีสิทธินําคอมพิวเตอร์ ออกขายทอดตลาด เงินที!ได้จากการขายทอดตลาด ผู้ขายยอมให้ผู้ ซื �อหกัเป็น
คา่ปรับ และหกัเป็นคา่ใช้จา่ย และคา่เสียหายที!เกิดแก่ผู้ ซื �อ ซึ!งรวมถึงคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที!ผู้ ซื �อได้เสียไป ในการดําเนินการ
ขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ ดงักลา่ว  
คา่ใช้จา่ยในการทําสถานที! ที!รื �อถอนคอมพิวเตอร์ออกไป ให้มีสภาพดงัที!มีอยูเ่ดมิ ก่อนทําสญัญานี � เงินที!เหลือจากการหกั
คา่เสียหายแล้ว ผู้ ซื �อจะคืนให้แก่ผู้ขาย ในระหว่างคอมพิวเตอร์อยูใ่นความครอบครองของผู้ ซื �อ นบัแตว่นัผู้ ซื �อบอกเลิก
สญัญา ผู้ ซื �อไมต้่องรับผิดชอบ ในความเสียหายใด ๆ ทั �งสิ �นอนัเกิดแก่คอมพิวเตอร์ อนัมิใชค่วามผิดของผู้ ซื �อ** 
 
 ข้อ ๑๕. ค่าปรับ 
 ในกรณีที!ผู้ ซื �อยงัไมใ่ช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ตามข้อ ๑๔ ผู้ขายจะต้องชําระคา่ปรับ ให้ผู้ ซื �อเป็นรายวนั ใน
อตัราร้อยละ…………….(…………%) ของราคาคอมพิวเตอร์ ที!ยงัไมไ่ด้รับมอบ นบัแตว่นัถดัจากวนัครบกําหนดตาม
สญัญา จนถึงวนัที!ผู้ขายได้นําคอมพิวเตอร์ มาสง่มอบให้แก่ผู้ ซื �อ จนถกูต้องครบถ้วน 
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 การคิดคา่ปรับ ในกรณีที!คอมพิวเตอร์ ที!ตกลงซื �อขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายสง่มอบเพียงบางสว่น หรือขาด
สว่นประกอบ ส่วนหนึ!งสว่นใดไป หรือสง่มอบทั �งหมด แตใ่ช้งานไมไ่ด้ถกูต้องครบถ้วน ตามผนวก ๓ ให้ถือวา่ยงัไมไ่ด้สง่
มอบ คอมพิวเตอร์นั �นเลย และคดิคา่ปรับ จากราคาคอมพิวเตอร์ทั �งระบบ 
 ในระหวา่งที!ผู้ ซื �อ ยงัไมไ่ด้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญานั �น ถ้าผู้ ซื �อเห็นวา่ผู้ขาย ไม่อาจปฏิบตัติามสญัญาตอ่ไป
ได้ ผู้ ซื �อจะใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา และริบหลกัประกนั หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนงัสือคํ �าประกนั ตามสญัญา (ข้อ 
๗ และ)* ข้อ ๙ กบัเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที!เพิ!มขึ �น ตามที!กําหนดไว้ในสญัญาข้อ ๑๔ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ ซื �อได้แจ้งข้อ
เรียกร้อง ให้ชําระคา่ปรับ ไปยงัผู้ขายเมื!อครบกําหนดสง่มอบแล้ว ผู้ ซื �อมีสิทธิที!จะปรับผู้ขาย จนถึงวนับอกเลิกสญัญาได้อีก
ด้วย 
  
 ข้อ ๑๖. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้ขายไมป่ฏิบตัิตามสญัญา ข้อหนึ!งข้อใดด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ซื �อ
แล้ว ผู้ขายต้องชดใช้คา่เสียหาย ให้แก่ผู้ ซื �อโดยสิ �นเชิง ภายในกําหนด ๓๐ วนั นบัแตว่นัที!ได้รับแจ้งจากผู้ ซื �อ 
 
 ข้อ ๑๗. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีที!มีเหตสุดุวิสยั หรือเหตใุด ๆ อนัเนื!องมาจากความผิด หรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ ซื �อ หรือจาก
พฤตกิารณ์ อนัใดอนัหนึ!ง ซึ!งผู้ขายไมต้่องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตใุห้ผู้ขายไมส่ามารถสง่มอบคอมพิวเตอร์ ตาม
เงื!อนไขและกําหนดเวลาแหง่สญัญานี �ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสญัญา หรือของด หรือลดคา่ปรับได้ โดย
จะต้องแจ้งเหต ุหรือพฤตกิารณ์ดงักลา่ว พร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสือ ให้ผู้ ซื �อทราบภายใน ๑๕ วนั นบัแตว่นัที!เหตนุั �นสิ �นสดุ
ลง 
 ถ้าผู้ขายไมป่ฏิบตั ิ ให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ!ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิEเรียกร้อง ในการที!จะขอ
ขยายเวลาทําการ ตามสญัญา หรือของด หรือลดคา่ปรับ โดยไมมี่เงื!อนไขใด ๆ ทั �งสิ �น เว้นแตก่รณีเหตเุกิดจากความผิด 
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ ซื �อ ซึ!งมีหลกัฐานชดัแจ้ง หรือผู้ ซื �อทราบดีอยูแ่ล้วตั �งแตต้่น 
 การขยายเวลาทําการตามสญัญา หรือของดหรือลดคา่ปรับตามวรรคหนึ!ง อยู่ในดลุพินิจของผู้ ซื �อที!จะ
พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-7- 
 

 
  สญัญานี �ทําขึ �นสองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาได้อา่น และเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชื!อ พร้อมทั �งประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคญั ตอ่หน้าพยาน และคูส่ญัญาตา่งยึดถือไว้ฝ่ายละ
ฉบบั 
 
 

(ลงชื!อ) ……………………………………….………ผู้ ซื �อ 
(…………..……………………………….) 

 
(ลงชื!อ) ………………………………………………ผู้ขาย 

(……………….………………………….) 
 

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

 
(ลงชื!อ) …………………….……………………….พยาน 

(………………………………..…………) 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเงื!อนไขเพิ!มเตมิ ซึ!งสว่นราชการผู้ ทําสญัญา อาจเลือกใช้หรือตดัออกได้ตามข้อเท็จจริง 

** ความในวรรคนี � อาจแก้ไขเปลี!ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ถ้าสว่นราชการผู้ ทําสญัญา สามารถกําหนด
มาตรการอื!นใดในสญัญา หรือกําหนดทางปฏิบตั ิเพื!อแก้ปัญหาที!ผู้ขายไมย่อมนําคอมพิวเตอร์กลบัคืนไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 


