
 

ตัวอยาง 
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร 

        
สัญญาเลขที…่……………………………… 

 สัญญาฉบับนีท้ําขึ้น ณ …………… ตําบล/แขวง ………….…..…  อําเภอ/เขต  ……….……….
จังหวัด……………….เมื่อวันที…่………เดือน……………..…พ.ศ.…………….ระหวาง……………….. 
โดย………………....ซึ่งตอไปในสัญญานีเ้รียกวา “ผูซื้อ” ฝายหนึ่งกับ…………………….ซึ่งจดทะเบยีน
เปนนิติบุคคล ณ…………………....มีสํานักงานใหญอยูเลขที…่………...……....  ถนน .......................
ตําบลแขวง....................อําเภอ/เขต…….……..........จงัหวัด……………… โดย……………..ผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสอืรับรองของสํานักงานทะเบยีนหุนสวนบรษิัท.………...………..
ลงวนัที…่……………………………..(และหนงัสือมอบอํานาจลงวนัที…่…………………..….…)* แนบ
ทายสัญญานี ้ (ในกรณีที่ผูขายเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ................………………………
อยูบานเลขที…่…………..ถนน……….……….ตําบล/แขวง....…………............อําเภอ/เขต…………...
จังหวัด…………………………...…….)*ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย”อีกฝายหนึง่ 
 คูสัญญาไดตกลงกนัมีขอความดงัตอไปนี ้
 
 ขอ ๑. ขอตกลงซื้อขาย 
            ผูซื้อตกลงซื้อและผูขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพวิเตอร อุปกรณการประมวลผล  
ระบบคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนผลิตภัณฑของ……………… ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “คอมพิวเตอร” ตาม
รายละเอียดแนบทายสัญญาในผนวก ๑. รวมเปนราคาคอมพวิเตอรและคาติดตั้งทั้งสิน้……………บาท
(………………………..) ซึ่งไดรวมภาษมีูลคาเพิม่ จาํนวน…………...…บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ 
และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว 
 ในกรณีที่ผูขาย ประสงคจะนําคอมพิวเตอรรายการใด ตางไปจากรายละเอยีดที่กาํหนดไว
ในผนวก ๑. มาติดตั้งใหผูซื้อ ผูขายจะตองไดรับความเหน็ชอบ เปนหนงัสือจากผูซื้อกอน และคอมพิวเตอร
ที่จะนํามาติดตั้งดังกลาวนั้น จะตองมีคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนดไวในผนวก ๑. 
 
 ขอ ๒. การรบัรองคุณภาพ 
 ผูขายรับรองวาคอมพวิเตอรที่ขายใหตามสัญญานี้ มีคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กาํหนดไว ตาม
รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร ทีก่ําหนดไวในผนวก ๒. 
 
 



 

 
 ขอ ๓. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสญัญา 
 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึง่ของสัญญานี ้
 ๓.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพวิเตอรที่ซื้อขาย 
 จํานวน…………………….หนา 
 ๓.๒ ผนวก ๒ รายการคุณลกัษณะเฉพาะ 
 จํานวน……………………..หนา 
 ๓.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการทดสอบ การใชงานคอมพวิเตอร 
 จํานวน……………………..หนา 
 ๓.๔ ผนวก ๔ การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร 
 จํานวน…………………….หนา 
 ๓.๕ ผนวก ๕ การอบรมวิชาการดานคอมพิวเตอร 
 จํานวน…………………….หนา 
 ๓.๖ ผนวก ๖ รายการเอกสารคูมือการใชคอมพิวเตอร 
 จํานวน…………………….หนา 
 ความใดในเอกสารแนบทายสัญญา ทีขั่ดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความใน
สัญญานี้บังคบั 
 
 ขอ ๔. การสงมอบ 
 ผูขายจะติดตั้งคอมพิวเตอร ที่ซื้อขายตามสัญญานี ้ ใหถูกตองและครบถวนตามที่กําหนด
ไวในขอ ๑ แหงสัญญานี้ ใหพรอมที่จะใชงานได ตามรายละเอียดการทดสอบ แนบทายสัญญาในผนวก 
๓. ใหแกผูซื้อ ณ…………………………………และสงมอบใหแกผูซื้อ ภายใน…………วัน นับแตวันลง
นามในสัญญา 
 ผูขายจะตองแจงกาํหนดเวลาติดตั้งแลวเสร็จพรอมที่จะใชงานและสงมอบคอมพิวเตอรได
โดยทาํเปนหนงัสือยื่นตอผูซือ้ ณ………………..……..ในเวลาราชการกอนวนักาํหนดสงมอบไมนอย
กวา……….วนัทาํการ 
 ผูขายตองออกแบบสถานที ่ ติดตั้งคอมพิวเตอร รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตาม
มาตรฐาน ของผูขาย และไดรับความเหน็ชอบจากผูซือ้ และผูขายตองจัดหาเจาหนาที ่ มาใหคําแนะนํา
และตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ของสถานที ่ใหทนัตอการติดตั้งคอมพวิเตอร โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ 
จากผูซื้อภายใน………..….วัน นับแตวันทีล่งนามในสัญญานี ้
 



 

 ขอ ๕. การใชเรือไทย 
 ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําเขาคอมพวิเตอร มาจากตางประเทศ และตองนาํเขามาโดยทาง
เรือในเสนทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศกาํหนด ผูขายตองจัดการใหคอมพิวเตอรบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาต จากสํานักงาน 
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีกอนบรรทุกคอมพิวเตอรลงเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ทัง้นี้ ไมวาการซื้อคอมพิวเตอร 
จากตางประเทศเปนแบบ เอฟโอบ,ี ซีเอฟอาร, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด 
 ในการสงมอบคอมพิวเตอร ใหแกผูซื้อ ถาเปนกรณีตามวรรคหนึง่ ผูขายจะตองสงมอบใบ
ตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสง สําหรับคอมพิวเตอรนั้น ซึ่งแสดงวา ไดบรรทุกมาโดยเรือไทย 
หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดยีวกับเรือไทย ใหแกผูซื้อ พรอมกับการสงมอบคอมพิวเตอรดวย 
 ในกรณีที่คอมพิวเตอร ไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายงัประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือ
ที่มีสิทธิเชนเดยีวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลกัฐาน ซึง่แสดงวา ไดรับอนุญาตจากสาํนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาว ี ใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนได หรือหลักฐานซึง่แสดงวา ไดชําระ
คาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี แลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซื้อดวย 
 ในกรณีที่ผูขาย ไมสงมอบหลักฐาน อยางหนึง่อยางใดดงักลาว ในสองวรรคขางตน ใหแกผู
ซื้อ แตจะขอสงมอบคอมพิวเตอรใหผูซือ้กอน โดยยังไมรับชําระเงินคาคอมพิวเตอร ผูซื้อมีสิทธิรับ
คอมพิวเตอรไวกอน และชําระเงินคาคอมพิวเตอร เมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 
  

ขอ ๖. การตรวจรับ 
 เมื่อผูซื้อไดตรวจรับคอมพิวเตอร ถูกตองครบถวนตามสัญญานี้แลว ผูซื้อ จะออก

หลักฐานการรบัมอบ ไวเปนหนังสือ เพื่อผูขายนํามาใชเปนหลักฐาน ประกอบการขอรับเงินคา
คอมพิวเตอร 

 ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา คอมพวิเตอรที่ผูขายสงมอบ ไมตรงตามสัญญาขอ ๑ 
หรือ มีคุณสมบัติไมถูกตอง ตามสัญญาขอ ๒ หรือใชงานไดไมครบถวน ตามสัญญาขอ ๔ ผูซื้อทรงไวซึง่
สิทธทิี่จะไมรับคอมพิวเตอรนัน้ ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําคอมพวิเตอรนั้น กลบัคืนโดยเร็วทีสุ่ดเทาที่
จะทาํได และนําคอมพิวเตอร มาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตอง ตามสัญญา ดวย
คาใชจายของผูขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกลาว ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยาย
เวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับไมได 
 



 

 ขอ ๗. การชาํระเงิน 
 (ผูซื้อจะชําระเงินคาคอมพิวเตอร ใหแกผูขาย เมื่อผูซื้อไดรับมอบคอมพิวเตอร ตามขอ ๖ 

ไวโดยครบถวนแลว)* 
 (ผูซื้อตกลงชําระเงิน คาคอมพิวเตอรใหแกผูขาย ดังนี ้
 ๗.๑ เงินลวงหนา จํานวน……………............บาท (…………………………………….) 
จะจายใหภายใน……........วนันับแตวนัทําสัญญานี้ ทั้งนีโ้ดยผูขายจะตองนาํหลกัประกันเงินลวงหนา
เปน……………...(หนังสือคํ้าประกนัของธนาคารภายใน ประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาล
ไทย)………………. เต็มตามจํานวนเงินลวงหนาที่จะไดรับมามอบใหแกผูซื้อ เปนหลักประกนัการชําระ
คืนเงนิลวงหนา กอนการรับชําระเงนิลวงหนานั้น 
 ผูซื้อจะคืนหลกัประกันเงนิลวงหนา ใหแกผูขาย เมื่อผูซือ้ไดรับมอบส่ิงของ ตามขอ ๖ ไว
โดยครบถวนแลว 
 ๗.๒ เงินที่เหลือ จํานวน…………………….......บาท (……….………………………)
จะจายใหเมื่อผูซื้อไดรับคอมพิวเตอรตามขอ ๖ ไวโดยครบถวนแลว)* 
 
 ขอ ๘. การรบัประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง หรือขัดของของการติดตั้ง และคอมพวิเตอร 
ตามสัญญานีเ้ปนเวลา…………ป…………เดือนนับแตวันที่ผูซื้อไดรับมอบ ถาภายในระยะเวลาดังกลาว
การติดตั้งหรือคอมพิวเตอรชาํรุดบกพรอง หรือใชงานไมไดทั้งหมดหรือแตบางสวน และความชํารุด
บกพรองของการติดตั้ง หรือคอมพิวเตอรเกิดขึ้นโดยมิใชความผิดของผูซื้อ ผูขายจะตองจัดการซอมแซม
แกไข ใหอยูในสภาพใชการไดดีดังเดิม โดยตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไขภายใน………วัน นับแตวันเวลา
ที่ไดรับแจงจากผูซื้อโดยไมคดิคาใชจายใด ๆ จากผูซือ้ทั้งสิน้ ถาผูขายไมปฏิบัติตาม ผูซื้อมสิีทธิจาง
บุคคลภายนอก ทําการซอมแซมแกไข โดยผูขายจะตองออกคาใชจาย ในการจางบคุคลภายนอก ทําการ
ซอมแซมแกไขทั้งสิน้ แทนผูซือ้ 
 ผูขายมหีนาทีบ่ํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ
ตลอดระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึง่ ดวยคาใชจายของผูขาย โดยใหมีเวลาคอมพิวเตอรขัดของรวม   
ตามเกณฑการคํานวณนับไมเกินเดือนละ………………………ชั่วโมง หรือรอยละ……………ของเวลา
ใชงานทัง้หมด ของคอมพวิเตอรของเดือนนั้น แลวแตตัวเลขใดจะมากกวากนั มิฉะนัน้ผูขายตองยอมให   
ผูซื้อคิดคาปรับ ในชวงเวลาที่ไมสามารถใชคอมพิวเตอรได ในสวนทีเ่กินกําหนดขางตน ในอัตราชั่วโมง
ละ…………..บาท 
 
 



 

 เกณฑการคํานวณเวลาขัดของ ของคอมพิวเตอร ตามวรรคสอง ใหเปนดังนี ้
 - กรณีที่คอมพิวเตอรเกิดขดัของ พรอมกนัหลายหนวย ใหนับเวลาขดัของ ของหนวยทีม่ี
ตัวถวงมากทีสุ่ด เพียงหนวยเดียว 
 - กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของ ของคอมพวิเตอรแตกตางกัน เวลา
ที่ใชในการคํานวณคาปรับ จะเทากับเวลาขัดของของคอมพิวเตอรหนวยนัน้ คูณดวยตัวถวงซึง่มีคาตาง ๆ 
ตามผนวก ๔. 
 ผูขายจะตองชาํระคาปรับ ตามวรรคสองใหแกผูซื้อภายใน…………วัน นับแตวนัทีไ่ดรับ
แจงจากผูซื้อ 
 
 ขอ ๙. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในวนัทาํสัญญานี ้ ผูขายไดนําหลักประกันเปน…………………..…..เปนจาํนวนรอย
ละ…………….ของราคาซือ้ขายคอมพวิเตอร ตามสัญญาขอ ๑. มามอบใหแกผูซื้อ เพื่อเปนการประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญานี ้
 หลักประกนั ที่ผูขายนํามามอบไว ตามวรรคหนึ่ง ผูซื้อจะคืนให เมื่อผูขายพนจาก          
ขอผูกพันตามสัญญานี้แลว 
 
 ขอ. ๑๐.  การโอนกรรมสทิธิ ์
 คูสัญญาตกลงกนัวา กรรมสิทธิ์ในคอมพวิเตอรตามสญัญา จะโอนไปยังผูซื้อ เมื่อผูซื้อ
ไดรับมอบคอมพิวเตอรดังกลาว ตามสัญญาขอ ๖. แลว 
 
 ขอ ๑๑. การอบรม 
 ผูขาย ตองจดัอบรมวิชาการดานคอมพวิเตอร ใหแกเจาหนาที่ ของผูซื้อกอนการติดตั้ง 
และใหแลวเสร็จ กอนพนขอผูกพันตามสญัญาขอ ๘. โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ รายละเอียดของการ
ฝกอบรมใหเปนไปตามผนวก ๕ 
 
 ขอ ๑๒. คูมือการใชคอมพวิเตอร 
 ผูขาย ตองจัดหาคูมือการใชคอมพิวเตอร ตามรายละเอยีดที่กาํหนดไว ในผนวก ๖ พรอม
ทั้งปรับปรุงใหทันสมยั ตลอดระยะเวลาตามสัญญาขอ ๘ ทั้งนี ้โดยไมคิดเงินเพิ่มจากผูซื้อ 
 
 ขอ ๑๓. การรับประกันความเสยีหาย 
 ในกรณีที่บุคคลภายนอก กลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใด ๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิบัตร เกี่ยวกับคอมพวิเตอรตามสญัญานี้ โดยผูซื้อมิไดแกไขดัดแปลงไปจากเดิม ผูขายจะตอง



 

ดําเนนิการทั้งปวง เพื่อใหการกลาวอาง หรือการเรียกรองดังกลาว ระงับส้ินไปโดยเร็ว หากผูขายมิอาจ
กระทาํได และผูซื้อตองรับผิด ชดใชคาเสียหาย ตอบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแหงการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรดังกลาว ผูขายตองเปนผูชําระคาเสียหาย และคาใชจาย รวมทัง้คาฤชาธรรมเนยีม และคา
ทนายความ แทนผูซื้อ ทั้งนี ้ ผูซื้อจะแจงใหผูขายทราบเปนลายลกัษณอักษร ในเมื่อไดมีการกลาวอางหรือ
ใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดยไมชักชา 
 
 ขอ ๑๔. การบอกเลิกสัญญา 
 เมื่อครบกําหนดติดตั้ง และสงมอบคอมพวิเตอร ตามสัญญาขอ ๔ แลว ถาผูขายไมตดิตั้ง 
และสงมอบคอมพิวเตอรบางรายการ หรือทั้งหมดใหแกผูซื้อ ภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือสงมอบ
คอมพิวเตอร ไมตรงตามสญัญาขอ ๑ หรือมีคุณสมบัติไมถูกตอง ตามสัญญาขอ ๒ หรือติดตั้งแลวเสร็จ
และสงมอบภายในกําหนด แตใชงานไมไดครบถวน ตามสัญญาขอ ๔ ผูซื้อมีสิทธบิอกเลิกสัญญา ทัง้หมด
หรือบางสวนได 
 ในกรณีที่ผูซื้อ ใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซื้อมีสิทธริิบหลักประกนั หรือเรียกรองจาก
ธนาคารผูออกหนงัสือคํ้าประกัน ตามสัญญา (ขอ ๗ และ)* ขอ ๙ เปนจํานวนเงนิทัง้หมด หรือแตบางสวน
ก็ได แลวแตผูซื้อ จะเหน็สมควร และถาผูซื้อ จัดซื้อส่ิงของจากบุคคลอื่น เต็มจํานวนหรือเฉพาะจาํนวน ที่
ขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด………………เดือน นับแตวนับอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใช
ราคาที่เพิ่มข้ึน จากราคาที่กาํหนดไว ในสญัญานี้ดวย 
 ในกรณีที่ผูขาย ไดสงมอบคอมพิวเตอร ใหแกผูซื้อ และผูซื้อบอกเลิกสญัญา ผูขายจะตอง
นําคอมพิวเตอรกลับคืนไป ภายใน……………..วัน นับแตวันที่ผูซือ้บอกเลิกสัญญา โดยผูขายเปนผูเสยี
คาใชจายเองทั้งสิน้ 
 ถาผูขาย ไมยอมนําคอมพิวเตอร กลับคืนไปภายในกาํหนดเวลาดังกลาว ตามวรรคหนึง่ 
ผูซื้อจะกําหนดเวลาใหผูขาย นําคอมพวิเตอรกลับคืนไปอีกครั้งหนึง่ หากพนกาํหนดเวลาดงักลาวแลว 
ผูขายยังไมนาํคอมพิวเตอร กลับคืนไปอีก ผูซื้อมีสิทธนิําคอมพิวเตอร ออกขายทอดตลาด เงนิที่ไดจากการ
ขายทอดตลาด ผูขายยอมใหผูซื้อหักเปนคาปรับ และหักเปนคาใชจาย และคาเสยีหายทีเ่กิดแกผูซื้อ ซึ่ง
รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ที่ผูซือ้ไดเสียไป ในการดําเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร ดังกลาว  
คาใชจายในการทําสถานที ่ที่ร้ือถอนคอมพิวเตอรออกไป ใหมีสภาพดังที่มีอยูเดิม กอนทําสัญญานี้ เงนิที่
เหลือจากการหักคาเสยีหายแลว ผูซื้อจะคืนใหแกผูขาย ในระหวางคอมพวิเตอรอยูในความครอบครอง
ของผูซื้อ นับแตวันผูซื้อบอกเลิกสัญญา ผูซื้อไมตองรับผิดชอบ ในความเสยีหายใด ๆ ทัง้สิน้อนัเกิดแก
คอมพิวเตอร อันมิใชความผิดของผูซื้อ** 
 
 



 

 ขอ ๑๕. คาปรับ 
 ในกรณีที่ผูซื้อยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ตามขอ ๑๔ ผูขายจะตองชาํระคาปรับ ใหผูซื้อ
เปนรายวนั ในอัตรารอยละ…………….(…………%) ของราคาคอมพิวเตอร ทีย่ังไมไดรับมอบ นบัแตวัน
ถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา จนถงึวนัที่ผูขายไดนําคอมพิวเตอร มาสงมอบใหแกผูซื้อ จนถูกตอง
ครบถวน 
 การคดิคาปรับ ในกรณทีีค่อมพิวเตอร ที่ตกลงซื้อขายเปนระบบ ถาผูขายสงมอบเพียง
บางสวน หรือขาดสวนประกอบ สวนหนึง่สวนใดไป หรือสงมอบทัง้หมด แตใชงานไมไดถูกตองครบถวน 
ตามผนวก ๓ ใหถือวายังไมไดสงมอบ คอมพิวเตอรนัน้เลย และคดิคาปรับ จากราคาคอมพวิเตอรทั้ง
ระบบ 
 ในระหวางที่ผูซื้อ ยงัไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานัน้ ถาผูซื้อเหน็วาผูขาย ไมอาจปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได ผูซื้อจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออก
หนงัสือคํ้าประกัน ตามสัญญา (ขอ ๗ และ)* ขอ ๙ กับเรียกรองใหชดใชราคาที่เพิ่มข้ึน ตามที่กาํหนดไวใน
สัญญาขอ ๑๔ วรรคสองกไ็ด และถาผูซือ้ไดแจงขอเรียกรอง ใหชาํระคาปรับ ไปยังผูขายเมื่อครบกําหนด
สงมอบแลว ผูซื้อมีสิทธทิี่จะปรับผูขาย จนถึงวนับอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
  
 ขอ ๑๖. การรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย 
 ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญา ขอหนึง่ขอใดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกผูซือ้แลว ผูขายตองชดใชคาเสยีหาย ใหแกผูซื้อโดยสิ้นเชงิ ภายในกาํหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากผูซื้อ 
 
 ขอ ๑๗. การขอขยายเวลาสงมอบ 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพรอง ของ
ฝายผูซื้อ หรือจากพฤติการณ อันใดอันหนึ่ง ซึง่ผูขายไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย เปนเหตุใหผูขายไม
สามารถสงมอบคอมพิวเตอร ตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมสิีทธิขอขยายเวลาทํา
การตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับได โดยจะตองแจงเหตุ หรือพฤติการณดังกลาว พรอมหลักฐาน
เปนหนงัสือ ใหผูซื้อทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่เหตุนั้นสิน้สุดลง 
 ถาผูขายไมปฏิบัติ ใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิ์เรียกรอง 
ในการที่จะขอขยายเวลาทําการ ตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับ โดยไมมเีงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ เวน
แตกรณีเหตุเกดิจากความผดิ หรือความบกพรองของฝายผูซื้อ ซึง่มหีลักฐานชัดแจง หรือผูซื้อทราบดีอยู
แลวตั้งแตตน 



 

 การขยายเวลาทาํการตามสญัญา หรือของดหรือลดคาปรับตามวรรคหนึง่ อยูในดุลพินิจ
ของผูซื้อที่จะพิจารณา 
  สัญญานีท้ําขึน้สองฉบับ มขีอความถูกตองตรงกนั คูสัญญาไดอาน และเขาใจขอความ
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชือ่ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคญั ตอหนาพยาน และ
คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 
 

(ลงชื่อ) …………………………………ผูซื้อ 
(…………..……………………………….) 

 
(ลงชื่อ) …………………………………ผูขาย 
(……………….………………………….) 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึง่สวนราชการผูทาํสัญญา อาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

** ความในวรรคนี้ อาจแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ถาสวนราชการผูทําสัญญา 
สามารถกําหนดมาตรการอื่นใดในสัญญา หรือกาํหนดทางปฏิบตั ิ เพื่อแกปญหาที่ผูขายไมยอมนํา
คอมพิวเตอรกลับคืนไปได 


