






































































































































































































































































































































































































































































แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันซองการซ้ือ) 

 
เลขท่ี.........................        วันท่ี........................... 

 
ข�าพเจ�า............(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).........สํานักงานต้ังอยู)เลขท่ี...............ถนน................ 

ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............โดย..................ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/ 
บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต'อ..........(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)...........ดังมี 
ข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี..........(ชื่อผู�เสนอราคา)..........ได�ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดซ้ือ.......................... 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี.........................ซ่ึงต�องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคา 
ต)อ...............(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)............เป4นจํานวนเงิน.........................บาท(...........................) นั้น 

 
ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกร�องของ................ 

(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)......................จํานวนไม)เกิน.................บาท (.......................) ในฐานะ 
เป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณี..............(ชื่อผู� เสนอราคา).................ไม)ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคา  
อันเป4นเหตุให�.................(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใช�ค)าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี...............(ชื่อผู�เสนอราคา)................ได�ถอนใบเสนอราคาของตน 
ภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู) หรือมิได�ไปลงนามในสัญญาเม่ือได�รับแจ�งไปทําสัญญาหรือมิได� 
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่อส)วนราชการ 
ผู�ประกวดราคา)..........ไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�.................(ชื่อผู�เสนอราคา)...............ชําระหนี้ก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันท่ี....................ถึงวันท่ี....................และข�าพเจ�าจะไม) 
เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. ถ�า....................(ชื่อผู�เสนอราคา)..................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข�าพเจ�ายินยอมท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ีได�ขยายออกไป
ดังกล)าว 

ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

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

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 

(หลักประกันสัญญาซ้ือ) 

 

เลขท่ี............................                  วันท่ี............................ 

 
ข�าพเจ�า..........(ชื่อธนาคาร)...........สํานักงานต้ังอยู)เลขท่ี.............ถนน...............ตําบล/แขวง..................

อําเภอ/เขต........................จังหวัด.......................โดย..........................ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไว�ต)อ.................(ชื่อส)วนราชการผู� ซ้ือ)...........ซ่ึงต)อไปนี้ เรียกว)า “ผู� ซ้ือ”  
ดังมีข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี........(ชื่อผู�ขาย).......ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�ขาย” ได�ทําสัญญาซ้ือขาย................กับผู� ซ้ือ 
ตามสัญญาเลขท่ี....................ลงวันท่ี..................ซ่ึงผู�ขายต�องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต)อผู�ซ้ือ  
เป4นจํานวนเงิน...........บาท (...............) ซ่ึงเท)ากับร�อยละ......... (........) ของมูลค)าท้ังหมดของสัญญา 

ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินให�ตามสิทธิเรียกร�องของผู� ซ้ือ  
จํานวนไม)เกิน................................บาท (......................................) ในฐานะเป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณีท่ีผู�ขายก)อให�เกิด 
ความเสียหายใดๆ หรือต�องชําระค)าปรับ หรือค)าใช�จ)ายใดๆ หรือผู�ขายมิได�ปฏิบัติตามภาระหน�าท่ีใดๆ ท่ีกําหนด 
ในสัญญาดังกล)าวข�างต�น ท้ังนี้ โดยผู�ซื้อไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�ผู�ขายชําระหนี้นั้นก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้ มีผลใช�บั งคับต้ังแต)วันทําสัญญาซ้ือดังกล)าวข�างต�นจนถึงวันท่ี ...............  
เดือน.................... พ.ศ. ....................... (ระบุวันท่ีครบกําหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุด 
บกพร)องด�วย) และข�าพเจ�าจะไม)เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. หากผู� ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขาย ให�ถือว)าข�าพเจ�ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด�วย โดยให�ขยาย
ระยะเวลาคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู�ซื้อได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขายดังกล)าวข�างต�น 

 
ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

 

   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

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

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

 

 



 

แบบสัญญาซื้อขาย 
        

สัญญาเลขที่………………………………… 
 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ .................................……… ตําบล/แขวง ………….................…........…  อําเภอ/
เขต……...............….……….จังหวัด………... ..........…….เมื่อวันที่…………เดือน………....…..…พ.ศ.……………..
ระหว่าง………..……….. โดย…....……………....ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ…………………....มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขท่ี…………...……....  ถนน .......................
ตําบลแขวง..........................อําเภอ/เขต…….…...…..........จังหวัด…...…………… โดย………........……..ผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.………...…….........…..
ลงวันท่ี………………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี……………………..….…)* แนบท้ายสัญญาน้ี    
(ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ................………………………อยู่บ้านเลขที่……………..
ถนน……….……….ตําบล/แขวง....………….... ... ... ..อําเภอ/เขต…………...จังหวัด…………………………...…….)         
*ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ขาย”อีกฝ่ายหน่ึง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑. ข้อตกลงซ้ือขาย 

            ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้ง ครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานี
ตํารวจ ระยะที่ ๒ (ส่วนที่ ๒) ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาในผนวก ๑. รวมเป็นราคาและค่าติดตั้ง
ทั้งส้ิน…..........…………บาท(…..……………………..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน…………...…บาท ตลอดจนภาษี
อากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว  

 ในกรณีที่ผู้ขาย ประสงค์จะนําคอมพิวเตอร์รายการใด ต่างไปจากรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ใน
ผนวก ๑. มาติดต้ังให้ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ซื้อก่อน และคอมพิวเตอร์ที่จะ
นํามาติดตั้งดังกล่าวนั้น จะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ในผนวก ๑. 
 
 ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ 
 ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ท่ีขายให้ตามสัญญาน้ี มีคุณสมบัติไม่ ตํ่ากว่าท่ีกําหนดไว้          
ตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ ท่ีกําหนดไว้ในผนวก ๒. 
 
 ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ๓.๑ ผนวก ๑ รายการครุภัณฑ์ที่ซื้อขาย  จํานวน…………………….หน้า 
 ๓.๒ ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ  จํานวน……………………..หน้า 
 ๓.๓ ผนวก ๓ แค็ตตาล็อก    จํานวน……………………..หน้า 
 ๓.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา    จํานวน…………………….หน้า 
 ๓.๕ ผนวก ๖ รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ จํานวน…………………….หน้า 
 3.6 ผนวก 7  อ่ืน ........... ฯลฯ....................  จํานวน…………………….หน้า 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ 
 
 



 

 ข้อ ๔. การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์ ท่ีซื้อขายตามสัญญานี้ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่
กําหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ ให้แก่ผู้ซื้อ ณ…………………………………และส่งมอบ
ให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน…………วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา โดยแบ่งการส่งมอบเป็น 5 งวด ดังนี้  
 

งวดที ่ ส่งมอบ ระยะเวลา 
1 งานท่ี ๑ จัดทําแผนบริหารโครงการหลัก 

งานท่ี ๒ ส่งรายชื่อบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาเทคโนโลยี   
           สารสนเทศสถานีตํารวจ ระยะที่ ๒ (ส่วนท่ี 2) 
งานท่ี 3 จัดทําเอกสารแสดงรายละเอียดศูนย์ประมวลผลสารสนเทศสํารอง 
           และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  

30 วันนับจากวันลง
นามในสัญญา 

2 งานท่ี 4 ติดตั้งและส่งมอบห้องศูนย์ประมวลผลสารสนเทศสํารอง และห้อง 
           สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง 
งานท่ี 5 ติดตั้งและส่งมอบระบบไฟฟ้าสําหรับศูนย์ประมวลผลสารสนเทศ 
           สํารอง 
งานท่ี 6 ติดตั้งและส่งมอบอุปกรณ์ควบคุมสภาพแวดล้อมของศูนย์ 
           ประมวลผลสารสนเทศสํารองท้ังหมด 

150 วันนับจากวัน
ลงนามในสัญญา 

3 งานท่ี 7 ติดตั้งและส่งมอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบทั้งหมด 
งานท่ี 8 ติดตั้ง/ย้ายอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ที่ศูนย์ประมวลผล 
           สารสนเทศสํารอง 
งานท่ี 9 ติดตั้งและส่งมอบระบบเครือข่ายและสายสัญญาณ  

240 วันนับจากวัน
ลงนามในสัญญา 

4 งานท่ี 10 โอนข้อมูลทั้งหมดเพื่อทดสอบระบบงาน 
งานท่ี ๑1 ติดตั้งและส่งมอบระบบงานแผนที่อาชญากรรม 
งานท่ี ๑2 ติดตั้งและส่งมอบระบบสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)  
             ครั้งที่ ๑ : ระบบงานสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมจําลอง 
             (Simulation  Program Training) 

330 วันนับจากวัน
ลงนามในสัญญา 

5 งานท่ี ๑3 ส่งมอบระบบเครือข่ายสําหรับการเช่ือมโยงศูนย์ประมวลผล 
             สารสนเทศสํารองกับศูนย์ประมวลผลสารสนเทศหลัก 
งานท่ี ๑4 ติดตั้งและส่งมอบระบบศูนย์ประมวลผลสารสนเทศสํารอง  
             (DR Site : Disaster & Recovery Site) ทํางานแบบคู่ขนาน  
             (Active-Active) 
งานท่ี ๑5 อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 
งานท่ี ๑6 ติดตั้งและส่งมอบระบบสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  
             (E-Learning) คร้ังท่ี 2 (ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด) 
งานท่ี ๑7 อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ  

450 วันนับจากวัน
ลงนามในสัญญา 

 
 
 
 ผู้ขายจะต้องแจ้งกําหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมท่ีจะใช้งานและส่งมอบโดยทําเป็นหนังสือ
ยื่นต่อผู้ซื้อ ณ………………..……..ในเวลาราชการก่อนวันกําหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า……….วันทําการ 



 

 ผู้ขายต้องออกแบบสถานที่ ติดตั้ง รวมท้ังระบบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามมาตรฐาน ของผู้ขาย 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อ และผู้ขายต้องจัดหาเจ้าหน้าท่ี มาให้คําแนะนําและตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม ของสถานที่ ให้ทันต่อการติดตั้งค โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อภายใน………..….วัน นับแต่วันท่ีลง
นามในสัญญานี้ 
 
 ข้อ ๕. การใช้เรือไทย 
 ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําเข้าคอมพิวเตอร์ มาจากต่างประเทศ และต้องนําเข้ามาโดยทางเรือ
ในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศกําหนด ผู้ขายต้องจัดการให้คอมพิวเตอร์บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากสํานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกคอมพิวเตอร์ลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการซื้อคอมพิวเตอร์ จากต่างประเทศเป็นแบบ เอฟโอบี,  
ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
 ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหน่ึง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตรา
ส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่ง สําหรับคอมพิวเตอร์น้ัน ซึ่งแสดงว่า ได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ให้แก่ผู้ซื้อ พร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย 
 ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่
มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่า ได้รับอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาว ี ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่า ได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ 
เน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาว ี แล้วอย่างใดอย่าง
หนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ขาย ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างหน่ึงอย่างใดดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้ซื้อ 
แต่จะขอส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชําระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ผู้ซื้อมีสิทธิรับคอมพิวเตอร์ไว้
ก่อน และชําระเงินค่าคอมพิวเตอร์ เม่ือผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได ้
  

ข้อ ๖. การตรวจรับ 
 เม่ือผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่มอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาน้ีแล้ว ผู้ซื้อ จะออก

หลักฐานการรับมอบ ไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ขายนํามาใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิวเตอร์ 
 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของ ที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ หรือ มี

คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ ๒ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วน ตามสัญญาข้อ ๔ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับ
สิ่งของน้ัน ในกรณีเช่นว่าน้ี ผูข้ายต้องรีบนําคสิ่งของน้ัน กลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเท่าที่จะทําได้ และนําสิ่งของมาส่ง
มอบให้ใหม่ หรือต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามสัญญา ด้วยค่าใช้จา่ยของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป 
เพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนาํมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 
 



 

 ข้อ ๗. การชําระเงิน 
 ผู้ซื้อตกลงชําระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตาม ข้อ 4 
และได้ทําการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งการชําระเงินออกเป็น 5 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 ชําระเงินร้อยละ 10 ของวงเงินว่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เม่ือผู้ชนะการประกวดราคา ส่ง
มอบงานงวดท่ี 1 ตามรายละเอียดการส่งมอบงาน และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ทํา
การตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 ชําระเงินร้อยละ 20 ของวงเงินว่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เม่ือผู้ชนะการประกวดราคา ส่ง
มอบงานงวดท่ี 2 ตามรายละเอียดการส่งมอบงาน และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ทํา
การตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 ชําระเงินร้อยละ 40 ของวงเงินว่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เม่ือผู้ชนะการประกวดราคา ส่ง
มอบงานงวดท่ี 3 ตามรายละเอียดการส่งมอบงาน และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ทํา
การตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 4 ชําระเงินร้อยละ 20 ของวงเงินว่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เม่ือผู้ชนะการประกวดราคา ส่ง
มอบงานงวดท่ี 4 ตามรายละเอียดการส่งมอบงาน และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ทํา
การตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 5 ชําระเงินร้อยละ 10 ของวงเงินว่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เม่ือผู้ชนะการประกวดราคา ส่ง
มอบงานงวดท่ี 5 ตามรายละเอียดการส่งมอบงาน และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ทํา
การตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซ้ือจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย     
ชื่อธนาคาร..........................................สาขา......................................ชื่อบัญชี.............................................ทั้งนี้ 
ผู้ขายตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนเก่ียวกับการโอน ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยิ
ยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ  
 
 ข้อ ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายยอมรับประกันความชํารุดบกพร่อง หรือขัดข้องของการติดตั้ง และสิ่งของ ตามสัญญา
นี้เป็นเวลา…………ปีนับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวการติดตั้งหรือสิ่งของชํารุด
บกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และความชํารุดบกพร่องของการติดตั้ง หรือสิ่งของเกิดข้ึน
โดยมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเร่ิม
จัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน………วัน นับแต่วันเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อ
ทั้งสิ้น ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตาม ผู้ซื้อมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอก ทําการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องออก
ค่าใช้จ่าย ในการจ้างบุคคลภายนอก ทําการซ่อมแซมแก้ไขทั้งส้ิน แทนผู้ซ้ือ 
 ผู้ขายมีหน้าที่บํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอด
ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหน่ึง ด้วยค่าใช้จ่ายของ 
  



 

ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบตัิตามสัญญา 
 ในวันทําสัญญานี้ ผู้ขายได้นําหลักประกันเป็น…………………..…..เป็นจํานวนร้อยละ…………….
ของราคาซื้อขายครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ ระยะที่ ๒ (ส่วนท่ี ๒) ตาม
สัญญาข้อ ๑. มามอบให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นการประกัน การปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
 หลักประกัน ที่ผู้ขายนํามามอบไว้ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้ เมื่อผู้ขายพ้นจาก  ข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว 
 
 ข้อ. ๑๐.  การโอนกรรมสิทธิ์ 
 คู่สัญญาตกลงกันว่า กรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญา จะโอนไปยังผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับ
มอบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามสัญญาข้อ ๖. แล้ว 
 
 ข้อ ๑๑. การอบรม 
 ผู้ขาย ต้องจัดอบรมวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของผู้ซื้อก่อนการติดตั้ง และ
ให้แล้วเสร็จ ก่อนพ้นข้อผูกพันตามสัญญาข้อ ๘. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ รายละเอียดของการฝึกอบรมให้
เป็นไปตามผนวก ๕ 
 
 ข้อ ๑๒. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ผู้ขาย ต้องจัดหาคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ ในผนวก ๖ พร้อมท้ัง
ปรับปรุงให้ทันสมัย ตลอดระยะเวลาตามสัญญาข้อ ๘ ท้ังนี้ โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากผู้ซื้อ 
 
 ข้อ ๑๓. การรับประกันความเสียหาย 
 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอก กล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิบัตร เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญาน้ี โดยผู้ซื้อมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้องดําเนินการท้ัง
ปวง เพื่อให้การกล่าวอ้าง หรือการเรียกร้องดังกล่าว ระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ขายมิอาจกระทําได้ และ   ผู้ซื้อ
ต้องรับผิด ชดใช้ค่าเสียหาย ต่อบุคคลภายนอก เน่ืองจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกล่าว 
ผู้ขายต้องเป็นผู้ชําระค่าเสียหาย และค่าใช้จา่ย รวมท้ังค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความ แทนผู้ซื้อ ท้ังน้ี ผู้
ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่
ชักช้า 
 
 ข้อ ๑๔. การบอกเลิกสัญญา 
 เมื่อครบกําหนดติดตั้ง และส่งมอบ ตามสัญญาข้อ ๔ แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ติดต้ัง และส่งมอบ
สิ่งของบางรายการ หรือท้ังหมดให้แก่ผู้ซื้อ ภายในกําหนดเวลาดังกลา่ว หรือส่งมอบสิ่งของ ไม่ตรงตามสัญญา
ข้อ ๑ หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ ๒ หรือติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบภายในกําหนด แต่ใช้งาน
ไม่ได้ครบถ้วน ตามสัญญาข้อ ๔ ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ท้ังหมดหรือบางส่วนได้ 
 ในกรณีท่ีผู้ซื้อ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคาร ผู้
ออกหนังสือคํ้าประกัน ตามสญัญา (ข้อ ๗ และ)* ข้อ ๙ เป็นจํานวนเงินท้ังหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้
ซื้อ จะเห็นสมควร และถ้าผู้ซือ้ จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืน เต็มจํานวนหรือเฉพาะจาํนวน ที่ขาดส่ง แล้วแต่
กรณี ภายในกําหนด………………เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาทีเ่พิ่มข้ึน จากราคาที่
กําหนดไว้ ในสัญญานี้ด้วย 



 

 ในกรณีท่ีผู้ขาย ได้ส่งมอบสิ่งของ ให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องนําสิ่งของ
กลับคืนไป ภายใน……………..วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น 
 ถ้าผู้ขาย ไม่ยอมนําสิ่งของ กลับคืนไปภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะ
กําหนดเวลาให้ผู้ขาย นําสิ่งของกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขายยังไม่นาํสิ่งของ 
กลับคืนไปอีก ผู้ซื้อมีสิทธินําสิ่งของ ออกขายทอดตลาด เงินท่ีได้จากการขายทอดตลาด ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อหัก
เป็นค่าปรับ และหักเป็นค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายที่เกิดแก่ผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่ผู้ซ้ือได้เสียไป ใน
การดําเนินการขายทอดตลาดสิ่งของ ดังกล่าว  
ค่าใช้จ่ายในการทําสถานท่ี ท่ีรื้อถอนสิ่งของออกไป ให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิม ก่อนทําสัญญานี้ เงินที่เหลือจาก
การหักค่าเสียหายแล้ว ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย ในระหว่างสิ่งของอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ นับแต่วันผู้ซื้อ
บอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก่สิ่งของ อันมิใช่ความผิดของผู้
ซื้อ** 
 
 ข้อ ๑๕. ค่าปรับ 
 ในกรณีท่ีผู้ซื้อยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๑๔ ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับ ให้ผู้ซื้อเป็น
รายวัน ในอัตราร้อยละ…………….(…………%) ของราคาสิ่งของ ท่ียังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบ
กําหนดตามสัญญา จนถึงวันท่ีผู้ขายได้นาํส่ิงของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ จนถูกต้องครบถ้วน 
 การคิดค่าปรับ ในกรณีที่สิ่งของ ที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบ ส่วนหน่ึงส่วนใดไป หรือส่งมอบทั้งหมด แต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่ายัง
ไม่ได้ส่งมอบ สิ่งของนั้นเลย และคิดค่าปรับ จากราคาสิ่งของทั้งระบบ 
 ในระหว่างที่ผู้ซื้อ ยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้ซือ้เห็นว่าผู้ขาย ไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้า
ประกัน ตามสัญญา (ข้อ ๗ และ)* ข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มข้ึน ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๔ 
วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้อง ให้ชําระค่าปรับ ไปยังผู้ขายเมื่อครบกําหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมี
สิทธิที่จะปรับผู้ขาย จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
  
 ข้อ ๑๖. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ซ้ือแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ซื้อ 
  

ข้อ ๑๗. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผดิ หรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้
ซื้อ หรือจากพฤติการณ์ อันใดอันหน่ึง ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่ง
มอบคอมพิวเตอร์ ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือของด หรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ซื้อ
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ใน
การที่จะขอขยายเวลาทาํการ ตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น เว้นแต่กรณี
เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 



 

 การขยายเวลาทาํการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ซื้อที่จะพิจารณา 
  สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 

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

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

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

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

 
______________________________________________________________________________
หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งส่วนราชการผู้ทาํสัญญา อาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตาม
ข้อเท็จจริง 

** ความในวรรคนี้ อาจแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ถ้าส่วนราชการผู้ทาํสัญญา สามารถ
กําหนดมาตรการอ่ืนใดในสัญญา หรือกําหนดทางปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ขายไม่ยอมนําคอมพิวเตอร์กลับคืน
ไปได ้
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