แบบสัญญา
สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล
สัญญาเลขที่…………………..........…..……
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ ………….………………..……………………………..…………………………………….......
ตาบล/แขวง…………………………..………………..………………..อาเภอ/เขต……….……………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………..……. เมื่อวันที่ ……….……… เดือน …………………………….. พ.ศ. ……....………
ระหว่ าง ...……………………………………………………….…..………………..………………………………………………………………..โดย
..……...….…………………………….…………..……………………..……………….……………………………………..…………………ซึ่ ง ต่ อ ไป
ใน สั ญ ญ า นี้ เรี ย ก ว่ า “ผู้ ซื้ อ ” ฝ่ า ย ห นึ่ ง กั บ ……………………….…..…....……....………..…….…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ …………………………..………….……………………………..………………………….………….……..
มีสานักงานใหญ่อยู่เลขที่...…………….....……ถนน……………..…….……………..ตาบล/แขวง………..……….….....……….…....
อาเภอ/เขต………………………….….….จังหวัด………..…………..…..….โดย………….………………………………..……………..…..
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท............................
ลงวัน ที่ …………….…………….…..… (และหนั งสื อมอบอ านาจลงวัน ที่ …….……….…..…….….……..) แนบท้ ายสั ญ ญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) และอุปกรณ์ สารอง
ข้อมูล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ…………….……………….……………..……………………..….………………………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ส ารองข้อมูล” ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผนวก ๑ รวมเป็ น ราคาเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ แ ม่ ข่ า ย (Server) และอุ ป กรณ์ ส ารองข้ อ มู ล พร้ อ มค่ า ติ ด ตั้ ง
ทั้งสิ้น………….……....……บาท (………………….……....……….……..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน………………….…....…บาท
(…………………..……..………..) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ในกรณี ที่ผู้ ขายประสงค์จะนาเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ ส ารองข้อมูล
รายการใดแตกต่างไปจากรายละเอียดที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ มาติดตั้งให้ ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ซื้อก่อน และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูลที่จะ
นามาติดตั้งดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ทั้งนี้จะต้องไม่คิด
ราคาเพิ่มจากผู้ซื้อไม่ว่าในกรณีใด
ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ
ผู้ ขายรั บ รองว่ า เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ แม่ ข่ าย (Server) และอุ ป กรณ์ ส ารองข้ อ มู ล ที่ ขายให้
ตามสั ญญานี้ เป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่ใช่ เครื่ องที่ ใช้ งานแล้ วน ามาปรับปรุงสภาพขึ้นใหม่และมีคุ ณสมบั ติไม่ต่ากว่า
ที่กาหนดไว้ตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล
ที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑
ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล และคุณลักษณะ
จานวน……..(.……….) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา
จานวน……..(.……….) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ เอกสารสาคัญของผู้ขาย
จานวน……..(.……….) หน้า

-๒-

ความใดในเอกสารแนบท้ ายสั ญ ญาที่ ขั ด หรื อแย้ งกั บข้ อความในสั ญ ญานี้ ให้ ใช้ ข้ อความ
ในสั ญญานี้ บั งคับ และในกรณี ที่ เอกสารแนบท้ ายสั ญญาขัดแย้ งกันเอง ผู้ ขายจะต้ องปฏิ บั ติตามค าวินิ จฉัย ของผู้ ซื้ อ
คาวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น
ข้อ ๔ การส่งมอบและติดตั้ง
ผู้ขายจะส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล ที่
ซื้อขายตามสัญญานี้ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สานักวิจัย
เพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) เลขที่ ๙๗๙/๑๐๑ ชั้น ๓๑ อาคาร เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ โดยส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
(Server) และอุป กรณ์ ส ารองข้อมูล ที่พร้อมใช้งานให้ แก่ผู้ ซื้อภายใน ๖๐ (หกสิ บ) วัน นับ ถัดจากวันลงนามใน
สัญญา โดยที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบแผนดาเนินงานติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารอง
ข้อมูล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ข้อ ๕ การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล ที่ส่งมอบ
และติดตั้งแล้วเห็ นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ ขาย
นามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล ตามที่
ระบุไว้ในข้อ ๖
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล
ที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๔ ผู้ซื้อทรงไว้
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูลนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนา
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ าย (Server) และอุ ป กรณ์ ส ารองข้ อ มู ล นั้ น กลั บ คื น โดยเร็ ว ที่ สุ ด เท่ าที่ จ ะท าได้ แ ละ
นาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สารองข้อมูลมาส่งมอบให้ ใหม่ หรือต้องทาการแก้ไขให้ ถูกต้อง
ตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนามาอ้างเป็นเหตุขอขยาย
เวลาทาการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
ข้อ ๖ การชาระเงิน
ผู้ซื้อจะชาระเงินค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล ให้แก่ผู้ขาย
จานวน ๑ งวด ภายหลังจากที่ผู้ขายส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูลพร้อมติดตั้งให้ใช้งานได้
และงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน
การจ่ ายเงิ นตามเงื่ อนไขแห่ งสั ญ ญานี้ ผู้ ซื้ อจะโอนเงิ นเข้ าบั ญ ชี เงินฝากธนาคารของผู้ ขาย
ชื่ อ ธนาคาร…………………………………..……...………….สาขา………………..………..…………………………………..
ชื่อบัญชี………………….................…........……..........……......เลขที่บัญชี……...............……...………………….……. ทั้งนี้ผู้ขายตกลง
เป็นผู้รับภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ
และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ
ข้อ ๗ การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
และอุปกรณ์สารองข้อมูล และการติดตั้ง ตามสัญญานี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี (สามปี) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้ตรวจรับ
เครื่ องคอมพิ วเตอร์แม่ข่ าย (Server) และอุปกรณ์ ส ารองข้ อมู ล ทั้ งหมดโดยถูกต้ องครบถ้วนตามสั ญญา ถ้าภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล ชารุดบกพร่องหรือขัดข้อง หรือใช้งาน
ไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเกิดความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องจากการติดตั้ง เว้นแต่ความชารุดบกพร่องหรือ

-๓ขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ซื้อซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มดาเนินการภายใน ๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างทั้งทางวาจา
และลายลักษณ์อักษร บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๗ วัน ตลอดช่วงระยะเวลาการรับประกัน ๓ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
จากผู้ซื้อทั้งสิ้น ถ้าผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไขภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทาการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่น
ทาการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นแทนผู้ซื้อ
ผู้ขายมีหน้าที่บารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์
ส ารองข้ อ มู ล ที่ ติ ด ตั้ ง ให้ อ ยู่ ในสภาพใช้ งานได้ ดี อ ยู่ เสมอตลอดระยะเวลาดั งกล่ า วในวรรคหนึ่ ง โดยผู้ ข าย
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ผู้ ข ายจะต้ อ งช าระค่ า ป รั บ ตามวรรคสองให้ แก่ ผู้ ซื้ อ ภ ายใน ๓ ๐ (สามสิ บ ) วั น
นั บ ถัดจากวัน ที่ได้รับ แจ้ง เป็ น หนั งสื อจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชาระค่าปรับตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ ซื้อภายในเวลา
ทีก่ าหนดผู้ซื้อมีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
การที่ ผู้ ซื้ อท าการนั้ น เอง หรื อให้ ผู้ อื่ น ท าการนั้ น แทนผู้ ขาย ไม่ ท าให้ ผู้ ขายหลุ ดพ้ น จาก
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณ ะท าสั ญ ญ านี้ ผู้ ขายได้ น าหลั กประกั นเป็ น … … … .… .… ...… … … ...................
เป็นจานวนเงิน……………….........................…….บาท (……......……………..…...…....…....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาซื้อขาย
เครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ าย (Server) และอุ ปกรณ์ ส ารองข้ อมู ล ตามข้ อ ๑ มามอบให้ แก่ ผู้ ซื้ อเพื่ อเป็ นหลั กประกั น
การปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณี ผู้ ข ายใช้ ห นั ง สื อ ค้ าประกั น มาเป็ น หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา หนั ง สื อ
ค้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ได้ รั บ อนุ ญาตให้ ประกอบกิ จ การเงิ น ทุ นเพื่ อการพาณิ ชย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ าประกั น
ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามรายชื่ อบริษั ทเงินทุ นที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ
ตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายการจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐก าหนด หรื ออาจเป็ นหนั งสื อ
ค้าประกันอิเล็ กทรอนิ กส์ ตามวิธีการที่ กรมบั ญชีกลางกาหนดก็ ได้ และจะต้องมี อายุการค้าประกั นตลอดไปจนกว่า
ผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ขายนามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้ ข ายตลอดอายุ สั ญ ญา ถ้ าหลั ก ประกั น ที่ ผู้ ข ายน ามามอบให้ ดั ง กล่ า วลดลงหรื อ เสื่ อ มค่ า ลง หรื อ มี อ ายุ
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบและ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สารองข้อมูล ล่ าช้าเป็นเหตุใ ห้ ระยะเวลาแล้ว เสร็จหรือ
วันครบกาหนดความรับผิดในความชารุดบกพร่อง ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหา
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจานวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซอ้ื
หลักประกันที่ผู้ขายนามามอบไว้ ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๙ การโอนกรรมสิทธิ์
คู่สัญญาตกลงกันว่ากรรมสิทธิ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล
ตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูลดังกล่าว
ตามข้อ ๕ แล้ว

-๔-

ข้อ ๑๐ การรับประกันความเสียหาย
ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
หรือสิทธิใดๆ เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล ตามสัญญานี้ โดยผู้ซื้อมิได้แก้ไข
ดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้องดาเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว
หากผู้ซื้อต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ
ดังกล่าว ผู้ขายต้องเป็นผู้ชาระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ ผู้ซื้อ
จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นหนังสือในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๑๑ การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกาหนดส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล ตามสัญญา
แล้ ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ส ารองข้อมูล บางรายการหรือ
ทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หรือส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล
ไม่ตรงตามสัญญาหรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จภายในกาหนดแต่ไม่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ซื้อ
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบถึงสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ขาย
ในกรณี ที่ ผู้ ซื้ อ ใช้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญา ผู้ ซื้ อ มี สิ ท ธิ ริ บ หรื อ บั งคั บ จากหลั กประกั น
ตาม ข้อ ๘ เป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) และอุ ปกรณ์ ส ารองข้อมู ล รวมถึ งการติดตั้งจากบุ คคลอื่ นเต็ มจานวนหรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่ ง
แล้วแต่กรณี ภายในกาหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคา
ที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ซื้อต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ขายรายใหม่ดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่ผู้ขายได้ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูลให้แก่
ผู้ซื้อและผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องนาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูลกลับคืนไป
และทาสถานที่ที่รื้อถอนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิม
ก่อนทาสัญญานี้ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ถ้าผู้ ขายไม่ยอมนาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สารองข้อมูล กลับคืนไป
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคสาม ผู้ซื้อจะกาหนดเวลาให้ ผู้ ขายน าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และ
อุปกรณ์สารองข้อมูล กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขายยังไม่นาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) และอุ ปกรณ์ ส ารองข้ อมูล กลั บคืนไปอีก ผู้ ซื้อมี สิ ทธิน าเครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ข่ าย (Server) และอุปกรณ์
สารองข้อมูล ออกขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อหักเป็นค่าปรับและหักเป็นค่าใช้จ่าย
และค่ าเสี ยหายที่ เกิ ดแก่ ผู้ ซื้ อ ซึ่ งรวมถึ งค่ าใช้ จ่ ายต่ างๆ ที่ ผู้ ซื้ อได้ เสี ยไปในการด าเนิ นการขายทอดตลาดเครื่ อง
คอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ าย (Server) และอุ ป กรณ์ ส ารองข้ อมู ล ดั งกล่ าว ค่ าใช้ จ่ ายในการท าสถานที่ ที่ รื้ อถอนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิมก่อนทาสัญญานี้ เงินที่เหลือจาก
การหักค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายดังกล่าวแล้วผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย
เมื่อผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ซื้อไม่ต้องรับ ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก่
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ

-๕ข้อ ๑๒ ค่าปรับ
ในกรณี ที่ ผู้ ซื้ อยั งไม่ ใช้ สิ ทธิ บอกเลิ กสั ญ ญาตามข้ อ ๑๑ ผู้ ขายจะต้ องช าระค่ าปรั บให้ ผู้ ซื้ อ
เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารอง
ข้อมูล ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกาหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
และอุปกรณ์สารองข้อมูล มาส่งมอบและติดตั้งให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
การคิดค่าปรับในกรณี ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล ที่ตกลง
ซื้อขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบและติดตั้งทั้งหมด
แล้วแต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล
นั้นเลย และคิดค่าปรับจากราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูลทั้งระบบ
ในระหว่างที่ ผู้ ซื้อยั งไม่ ได้ ใช้สิ ทธิบ อกเลิ กสั ญ ญานั้น หากผู้ ซื้อเห็ น ว่าผู้ ขายไม่ อาจปฏิ บั ติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้
ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคสอง ก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชาระค่าปรับไปยัง
ผู้ขายเมื่อครบกาหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๓ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณี ที่ผู้ ขายไม่ ป ฏิ บัติต ามสั ญ ญาข้อใดข้อหนึ่ งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็ นเหตุให้ เกิ ด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ แก่ผู้ซื้อ
โดยสิ้ นเชิงภายในกาหนด ๓๐ (สามสิ บ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ ขายไม่ชดใช้
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
และอุปกรณ์สารองข้อมูลที่ต้องชาระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่ าปรั บ ค่ าเสี ยหาย หรื อค่ าใช้ จ่ายที่ บั งคั บจากค่ าเครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ ข่ าย (Server)
และอุปกรณ์สารองข้อมูลที่ต้องชาระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชาระ
ส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกาหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากมีเงินค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล ที่ซื้อขายตามสัญญา
ที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด
ข้อ ๑๔ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณี ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ ซื้อ หรือ เหตุสุดวิสั ย หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่ งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้ องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้ วยการจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริหารพั สดุภาครัฐ ท าให้ ผู้ ขายไม่ สามารถส่ งมอบและติ ดตั้ ง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล หรือบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล ตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิ ของดหรือลด
ค่าปรับหรือขยายเวลาทาการตามสัญญา โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้
ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
ถ้าผู้ ข ายไม่ ป ฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามความในวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อว่ าผู้ ขายได้ ส ละสิ ท ธิเรีย กร้อ ง
ในการที่ จ ะของดหรื อ ลดค่ าปรั บ หรื อ ขยายเวลาท าการตามสั ญ ญา โดยไม่ มี เงื่อ นไขใดๆ ทั้ งสิ้ น เว้ นแต่ กรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับหรือ ขยายเวลาทาการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

-๖ข้อ ๑๕ การใช้เรือไทย
ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูล
มาจากต่างประเทศและต้องนาเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ขายต้องจัดการให้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) แ ล ะ อุ ป ก รณ์ ส ารอ งข้ อ มู ล บ รรทุ ก โด ย เรื อ ไท ย ห รื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ เ ช่ น เดี ย ว กั บ เรื อ ไท ย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ก่อนบรรทุกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) และอุป กรณ์ ส ารองข้ อมู ล ลงเรื ออื่ น ที่มิ ใช่เรือไทยหรือเป็ น ของที่ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้น ให้ บรรทุกโดยเรืออื่น ได้ ทั้งนี้ไม่ว่า การสั่งหรือนาเข้า เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และ
อุปกรณ์สารองข้อมูล จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูลให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าเป็น
กรณี ตามวรรคหนึ่ งผู้ ขายจะต้องส่ งมอบใบตราส่ ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่ งส าหรับเครื่องคอมพิ วเตอร์
แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูลนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
ให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สารองข้อมูลด้วย
ในกรณี ที่ เครื่ องคอมพิ วเตอร์แม่ ข่ าย (Server) และอุ ปกรณ์ ส ารองข้ อมู ล ไม่ ได้ บรรทุ กจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่า
ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจาก
การไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ
แต่จะขอส่ งมอบเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่าย (Server) และอุปกรณ์ ส ารองข้อมู ล ให้ ผู้ ซื้ อก่ อนโดยยั งไม่รับช าระเงิน
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สารองข้อมูล ผู้ซื้อมีสิทธิรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
และอุ ปกรณ์ ส ารองข้ อมู ล ไว้ก่ อนและช าระเงินค่ าเครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ ข่าย (Server) และอุ ปกรณ์ ส ารองข้ อมู ล
เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ซื้อ
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ขาย
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)

