เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1 / 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
------------------------------------สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สานักงานปลัดกระทรวง" มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จานวน 6 รายการ ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 85 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับสานักงาน จานวน 12 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 85 เครื่อง
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 16 เครื่อง
6. เครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จานวน 10 เครื่อง
ซึ่งครุภัณฑ์ที่จะซื้อนี้ ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บและอยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ทันทีซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/2.3….

-22.3 ผู้ เ สนอราคาไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคาให้ แ ก่
สานักงานปลัดกระทรวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้ อ งลงทะเบี ย น ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งเสนอเอกสารหลั ก ฐานยื่ น มาพร้ อ มกั บ ซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ น อกซอง
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ที่ออกให้ภายในระยะเวลา 6 เดือน) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จ ากั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคล (ที่ออกให้ภายในระยะเวลา 6 เดือน) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม
(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผู้ เ สนอราคาเป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คล ให้ ยื่ น ส าเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผู้ เ สนอราคาเป็ น ผู้ เ สนอราคาร่ ว มกั น ในฐานะเป็ น ผู้ ร่ ว มค้ า ให้ ยื่ น ส าเนาสั ญ ญาของ
การเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
/3.2 ส่วนที่ 2…

-33.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) รายการละเอียดคุณลักษณะ และ แคตตาล็อก ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) ใบเสนอราคา
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
(5) หนังสือรับรองผลงาน (ถ้ามี)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อ
ผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดีย ว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุ
ให้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราคาที่ เ สนอ จะต้ อ งเสนอก าหนดยื น ราคาไม่ น้ อ ยกว่ า 90 วั น นั บ แต่ วั น เปิ ด ซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งเสนอกาหนดเวลาส่ ง มอบพั ส ดุ ภ ายใน 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ล งนามใน
สั ญ ญาซื้ อ ขาย
4.4 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งส่ ง แคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป รายการคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ์
ไปพร้ อ มใบเสนอราคาเพื่ อ เสนอราคาเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา หลั ก ฐานดั ง กล่ า วนี้ ทางส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงฯ จะเก็ บ ไว้ เ ป็ น เอกสารของทางราชการ
สาหรั บ แคตตาล็ อ กที่ แ นบให้ พิ จ ารณา หากเป็ น สาเนารู ป ถ่ า ยจะต้ อ งรั บ รองสาเนาถู ก ต้ อ ง
โดยผู้ มี อานาจทานิ ติ ก รรมแทนนิ ติ บุ ค คล หากคณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคามี ค วามประสงค์ จ ะขอดู
ต้ น ฉบั บ แคตตาล็ อ ก ผู ้ เ สนอราคาจะต้ อ งนาต้ น ฉบั บ มาให้ ค ณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคาตรวจสอบ
ภายใน 3 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง
4.5 ก่ อนยื่ นซองสอบราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดู ร่ างสั ญญา รายละเอี ยดคุ ณ ลั กษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
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-44.6 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งยื่ น ซองใบเสนอราคาที่ ปิ ด ผนึ ก ซองเรี ย บร้ อ ย จ่ า หน้ า ซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า " ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2559 "
ยื่ น ต่ อเจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป กลุ่ ม บริ ห ารงานบุค คล ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ตั้ ง แต่ วั น ที่
31 ตุล าคม 2559 ถึงวัน ที่ 10 พฤศจิ กายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30น. - 16.30 น. ณ กลุ่ มบริห ารงานบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่จะออกใบรับให้เป็นหลักฐาน
ซองสอบราคาที่ยื่ น เมื่อเจ้ าหน้ าที่ ลงทะเบีย นรับซองแล้ว จะคืนมิได้ และเมื่อพ้นกาหนดเวลา 16.30 น. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะปิดการรับซองสอบราคา
หากผู้เสนอราคารายใดไม่นาซองใบเสนอราคา พร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และ ที่ 2 บัญชีรายการเอกสาร
และตัวอย่างพัสดุ (ถ้ามี) ไปยื่นไว้ภายในกาหนดระหว่างวัน เวลา ที่กาหนดข้างต้น คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณา
ราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า
มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯเชื่อว่า
มีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออก
จากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสานักงานปลัดกระทรวงจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง ให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่ าวข้างต้น ณ ห้องสมุด กลุ่ มบริ หารงานบุคคล อาคาร 5 ชั้น 3 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ในวันที่
17 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่ าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่
ปลั ดกระทรวงพิจารณาเห็ น ด้ว ยกับคาคัดค้านของผู้ อุทธรณ์ และเห็ นว่าการยกเลิ กการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
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-55. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวงจะพิจารณาตัดสินด้วย
 ราคารวม และแต่ละรายการ จะต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่ว นที่มิใช่ ส าระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็ นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเท่านั้น
5.3 สานักงานปลัดกระทรวงสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรื อในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของสานักงานปลัดกระทรวง ยกเว้นผู้ทสี่ านักงานปลัดกระทรวงส่งรายละเอียดให้ทางไปรษณีย์
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอ
ราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผล
ทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตั ด สิ น การสอบราคาหรื อ ในการท าสั ญ ญา คณะกร รมการเปิ ด ซองสอบราคา หรื อ
สานักงานปลัดกระทรวง มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ สานักงานปลัดกระทรวงมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
5.5 สานักงานปลัดกระทรวงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซือ้ เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของสานักงานปลัดกระทรวงเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสานักงาน
ปลัดกระทรวง จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
/ในกรณีท.ี่ ..

-6ในกรณี ที่ ผู้ เ สนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจด าเนิ น งานตามสั ญ ญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสานักงานปลัดกระทรวงจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน ที่ทาให้
เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการสอบราคาซือ้ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สานักงาน
ปลัดกระทรวงมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น และพิจารณาผู้เสนอราคาลาดับถัดไปได้
หากกรณี ต ามวรรคสองเกิ ด ขึ้ น ในกรณี มี ผู้ เ สนอราคารายเดี ย ว ให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
เช่นเดียวกัน และอาจยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ได้
5.6 ในกรณีที่ป รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิ ทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.4 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา รายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
สานักงานปลัดกระทรวงมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ 4.4 และสานักงานปลัดกระทรวงจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทางราชการ
นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ สานักงานปลัดกระทรวงจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ผู้ ช นะการสอบราคาจะต้อ งทาสั ญญาซื้ อขายตามแบบสั ญญาดั งระบุในข้อ 1.3 กั บส านัก งาน
ปลัดกระทรวง ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ
5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้ สานักงานปลั ดกระทรวงยึดถือไว้ในขณะทาสั ญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงานปลัดกระทรวง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้ า
นั้น ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ าประกั น
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา พ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
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-77. การจ่ายเงิน
สานักงานปลัดกระทรวงจะจ่ายเงินงวดเดียว เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ และ
ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 คิดอัตราวันละ 0.2 ต่อวัน โดยคิดจากราคาพัสดุที่จัดซื้อ
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่อง ของสิ่งของที่ซื้ อขาย ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
ผ่านการตรวจรับ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีตามปกติ ภายในวันทาการถัดไป นับจากวันที่
ได้รับแจ้งวันชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 ในการซื้อครั้งนี้ใช้เงินงบประมาณประจาปี 2560 ซึ่งจะกระทาได้ต่อเมื่อสานักงานปลัดกระทรวง
ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อสานักงานปลัดกระทรวงได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายต้องการสั่ง หรือนาเข้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้รับบริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวมาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่ ง ของนั้ น โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ เ รื อ ไทย ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเช่ น นั้ น ก่ อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี
10.3 สานักงานปลัดกระทรวงขอสงวนสิทธที่จะไม่ทาสัญญากับผู้ชนะการสอบราคา หากสานักงาน
ปลัดกระทรวงไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยไม่มีภาระผูกพันต่างๆ และจะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากการดาเนินการสอบราคาในครั้งนี้ทุกกรณี
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ที่ทางราชการกาหนด ดังระบุในข้อ 6 สานักงานปลัดกระทรวงจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
10.5 สานักงานปลัดกระทรวงสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาซื้อ
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบใบเสนอราคา
เรียน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
1. ข้าพเจ้า....................(บริษัท/ห้าง/ร้าน)..........................................อยู่เลขที่...................................
ซอย.......................................ถนน.........................................ตาบล/แขวง.................................................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.............................................โดย
...............................................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่
..........................................และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) …………………..โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไข นั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคาและ
กาหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายการ
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5”
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับสานักงาน
- เครื่องสารองไฟฟาา ขนาด 800 VA
- เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี แบบNetwork
- เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดา (30หน้า/
นาที)
- เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป

จานวน ภาษีมูลค่า
(เครื่อง) เพิ่ม (ถ้ามี)

รวมเป็นเงิน (บาท)

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

85
12
85
1
16

ไม่เกิน 30 วัน

10

ราคารวมทั้งสิ้น
(..........................................................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นและ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

/ทั้งนี้...
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ทั้งนี้ รายการพัสดุและบริการที่ผู้ขายเสนอ มีคุ ณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ผู้ซื้อได้ระบุไว้ในเอกสาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แต่ละรายการ จะต้องไม่สูงกว่า
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
3. คาเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา..90...วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา และสานักงานปลัดกระทรวง
อาจรั บ คาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จ ะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่ าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป ตามเหตุผ ล
อันสมควรที่สานักงานปลัดกระทรวงร้องขอ
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
4.1 ทาสั ญญาตามแบบสั ญ ญาซื้ อขาย แนบท้ ายเอกสารสอบราคากับ ส านักงานปลั ดกระทรวง
ภายใน..15....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทาสัญญา
4.2 มอบหลั กประกั น การปฏิบั ติ ตามสั ญญาตามที่ ระบุ ไว้ ใ นข้อ 6 ของเอกสารสอบราคาให้ แ ก่
สานักงานปลัดกระทรวง ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ..................ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุ
ไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ให้สานักงานปลัดกระทรวง ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่สานักงานปลัดกระทรวง และสานักงานปลัดกระทรวงมีสิทธิจะให้
ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือสานักงานปลัดกระทรวงอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้
5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสานักงานปลัดกระทรวง ไม่ มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือ ใบเสนอราคา
ใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น แคตตาล็อก แบบรูป รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
(Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่สานักงานปลัดกระทรวง พร้อมใบเสนอราคาข้าพเจ้ายินยอมมอบให้สานักงาน
ปลัดกระทรวง ไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว (ถ้ามี) ซึ่งสานักงานปลัดกระทรวงคืนให้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่าสานักงานปลัดกระทรวงไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
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8. ใบเสนอราคานี้ ได้ ยื่ น เสนอโดยบริ สุ ท ธิ์ยุติ ธ รรม และปราศจากกลฉ้ อฉลหรื อการสมรู้ ร่ว มคิ ดกั น
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราว
เดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ. ...................

ลงชื่อ............................................................................
(.......................................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สัญญาเลขที่.

/2560

สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาบล/แขวง ตลาดขวัญ อาเภอ/เขต เมือง
จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. 2559 ระหว่าง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดย
ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ
บ
ซึ่ ง ทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คล ณ ส านั ก งานทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว น
บริ ษั ท
มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ เ ลขที่
ซอย
ถนน
ย
ต าบล/แขวง
อ าเภอ/เขต
จั ง หวั ด
ต
โผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท
ลวันที่
(และหนังสือมอบอานาจลงวันที่
)
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซือ้ และผู้ขายตกลงขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จานวน 6 รายการ ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5”) ยี่ห้อ
รุ่น
จานวน
85 เครื่อง
กด
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับสานักงาน
ยี่ห้อ
รุ่น
จานวน
12 เครื่อง
กด
3) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ยี่ห้อ
รุ่น
จานวน
85 เครื่อง
กด
4) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
ยี่ห้อ
รุ่น
จานวน
1 เครื่อง
กด
5) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว/ดา (30หน้า/นาที)
ยี่ห้อ
รุ่น
จานวน
16 เครื่อง
กด
6) เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
ยี่ห้อ
รุ่น
จานวน
10 เครื่อง

รุ่น
รุ่
รุ่
รุ่
รุ่
รุ่

ซึ่ง ต่อไปในสั ญญานี้ เรี ย กว่า “ครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ” ตามรายละเอียดแนบท้ายสั ญญาในผนวก 1
ร ว ม เ ป็ น ร า ค า ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ ค่ า ติ ด ตั้ ง ทั้ ง สิ้ น
บาท
(
) ซึง่ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้ว
ในกรณีที่ผู้ขาย ประสงค์จะน าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์รายการใด ต่างไปจากรายละเอียดที่กาหนดไว้
ในผนวก 1 มาติดตั้งให้ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ซื้อก่อน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่จะนามาติดตั้งดังกล่าวนั้น จะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในผนวก 1
/ข้อ 2...

-2ข้อ 2. การรับรองคุณภาพ
ผู้ ข ายรั บ รองว่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ข ายให้ ต ามสั ญ ญานี้ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต่ ากว่ า ที่ ก าหนดไว้
ตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กาหนดไว้ในผนวก 2
ข้อ 3. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
3.1 ผนวก 1 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ซื้อขาย จานวน
หน้า
3.2 ผนวก 2 รายการคุณลักษณะเฉพาะ จานวน
หน้า
3.3 ผนวก 3 รายละเอียดการทดสอบ การใช้งาน จานวน
หน้า
3.4 ผนวก 4 การกาหนดตัวถ่วง จานวน
หน้า
3.5 ผนวก 5 การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ จานวน
หน้า
3.6 ผนวก 6 รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ จานวน
หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
ข้อ 4. การส่งมอบ
ผู้ขายจะติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ซื้อขายตามสัญญานี้ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 1 แห่งสัญญานี้ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ ตามรายละเอียดการทดสอบ แนบท้ายสัญญาในผนวก 3 ให้แก่ผู้ซื้อ ณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 3 และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
ผู้ขายต้องออกแบบสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานของ
ผู้ขายและได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องแจ้งกาหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและ
ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ซื้อ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในเวลาราชการก่อนวันกาหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า
วันทาการ
ผู้ขายต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ มาให้คาแนะนาและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสถานที่ ให้ทั นต่อ
การติดตั้งคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้ซื้อภายใน
วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญานี้
ข้อ 5. การใช้เรือไทย
ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาเข้าคอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศและต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทาง
เดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
กาหนด ผู้ขายต้องจัดการให้คอมพิวเตอร์บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุก
คอมพิวเตอร์ลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้น ให้บรรทุก
โดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการซื้อคอมพิวเตอร์ จากต่างประเทศเป็นแบบ เอฟโอบี , ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบ
อื่นใด
/ในการส่ง...

-3ในการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง
(Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งแสดงว่า ได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อ พร้อมกับการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วย
ในกรณีที่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่า ได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการ
ไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่ง
มอบครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชาระเงินค่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผู้ ซื้อมีสิ ทธิรับ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ไว้ก่อน และชาระเงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ 6. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับ
มอบไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ขายนามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่า ครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้ งหมด ที่ผู้ ขาย
ส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ 2 หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วน ตามสัญญา
ข้ อ 4 ผู้ ซื้ อ ทรงไว้ ซึ่ ง สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ รั บ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ นั้ น ในกรณี เ ช่ น ว่ า นี้ ผู้ ข ายต้ อ งรี บ น าครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์นั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ และนาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทาการ
แก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนามา
อ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
ข้อ 7. การชาระเงิน
(ผู้ ซื้อจะช าระเงิน ค่ าครุ ภั ณฑ์คอมพิว เตอร์ใ ห้ แก่ผู้ ขาย เมื่อผู้ ซื้ อได้รั บมอบครุภัณ ฑ์คอมพิว เตอร์และ
ตรวจรับพัสดุ ตามข้อ 6 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)
ข้อ 8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ ข ายยอมรั บ ประกั น ความช ารุ ด บกพร่ อ ง หรื อ ขั ด ข้ อ งของการติ ด ตั้ ง และครุ ภั ณฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
ตามสั ญ ญานี้ เ ป็ น เวลา 1 ปี
เดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ผู้ ซื้ อ ได้ รั บ มอบ ถ้ า ภายในระยะเวลาดั ง กล่ า ว
การติดตั้งหรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชารุดบกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และความชารุด
บกพร่องของการติดตั้ง หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นโดยมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม
แก้ไข ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายในวันทาการถัดไป นับแต่วันเวลา
ที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้ซื้อทั้งสิ้น ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตาม ผู้ซื้อมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอก
ทาการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอก ทาการซ่อมแซมแก้ไขทั้งสิ้น
แทนผู้ซื้อ
/ผู้ขาย...

-4ผู้ ขายมี หน้ าที่ บ ารุ งรั กษาและซ่ อมแซมแก้ไขครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ให้ อยู่ ในสภาพใช้งานได้ ดีอยู่ เสมอ
ตลอดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขัดข้องรวม
ตามเกณฑ์การคานวณนับไม่เกินเดือนละ 16 ชั่วโมง หรือร้อยละ
ของเวลาใช้งานทั้งหมด ของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับ ในช่วงเวลาที่
ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ในส่วนที่เกินกาหนดข้างต้นในอัตราวันละ 100 บาท
เกณฑ์การคานวณเวลาขัดข้อง ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามวรรคสอง ให้เป็นดังนี้
- กรณีที่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้อง พร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้อง ของหน่วยที่มี
ตัวถ่วงมากที่สุด เพียงหน่วยเดียว
- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาที่ใช้
ในการคานวณค่าปรับ จะเท่ากับเวลาขัดข้องของครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ห น่วยนั้น คูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่าง ๆ
ตามผนวก 4.
ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับ ตามวรรคสองให้แก่ผู้ซื้อภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
ข้อ 9. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในวั น ท าสั ญ ญานี้ ผู้ ข ายได้ น าหลั ก ประกั น เป็ น
ธนาคาร
ย
สาขา
เลขที่
ลงวันที่
พ.ศ. 2559 เป็นจานวน
เงินร้อยละ
ของราคาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามสัญญาข้อ 1. มามอบให้แก่ผู้ซื้อ
เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกัน ที่ผู้ขายนามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ ซื้อจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ 10. การโอนกรรมสิทธิ์
คู่สัญญาตกลงกันว่า กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามสัญญา จะโอนไปยังผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งดังกล่าว ตามสัญญาข้อ 6 แล้ว
ข้อ 11. การอบรม
ผู้ขาย ต้องจัดอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อก่อนการติดตั้ง และให้แล้วเสร็จ
ก่อนพ้นข้อผูกพันตามสัญญาข้อ 8. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ รายละเอียดของการฝึกอบรมให้เป็นไปตามผนวก 5
ข้อ 12. คู่มือการใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ผู้ขาย ต้องจัดหาคู่มือการใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในผนวก 6
พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดระยะเวลาตามสัญญาข้อ 8 ทั้งนี้ โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากผู้ซื้อ

/ข้อ 13...

-5ข้อ 13. การรับประกันความเสียหาย
ในกรณีที่บุ คคลภายนอก กล่าวอ้างหรือใช้สิ ทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิ ขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร
เกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ โดยผู้ซื้อมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้องดาเนินการทั้งปวง
เพื่อให้การกล่าวอ้าง หรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ขายมิอาจกระทาได้ และผู้ซื้อต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกล่าว ผู้ขายต้องเป็น
ผู้ชาระค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะแจ้ งให้ผู้ขาย
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ 14. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกาหนดติดตั้ง และส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามสัญญาข้อ 4 แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ติดตั้ง และส่ง
มอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บางรายการ หรือทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อ ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หรือ ส่งมอบครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ 2 หรือติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบ
ภายในกาหนด แต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วน ตามสัญญาข้อ 4 ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ในกรณีที่ผู้ซื้อ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือ
ค้าประกันตามสัญญา (ข้อ 7 และ)* ข้อ 9 เป็นจานวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร
และถ้าผู้ ซื้อ จั ดซื้อสิ่ งของจากบุ คคลอื่น เต็ มจานวนหรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่ ง แล้ ว แต่กรณี ภายในกาหนด
น
เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้น จากราคาที่กาหนดไว้ ในสัญญา
นี้ด้วย
ในกรณีที่ผู้ขาย ได้ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องนา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กลับคืนไป ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
เองทั้งสิ้น
ถ้าผู้ขาย ไม่ยอมนาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลับคืนไปภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อ
จะกาหนดเวลาให้ผู้ขายนาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขาย
ยังไม่นาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีก ผู้ซื้อมีสิทธินาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ออกขายทอดตลาด เงินที่ได้จาก
การขายทอดตลาด ผู้ ข ายยอมให้ ผู้ ซื้ อ หั ก เป็ น ค่ า ปรั บ และหั ก เป็น ค่ า ใช้ จ่ า ย และค่ าเสี ย หายที่ เ กิ ด แก่ ผู้ ซื้ อ
ซึ่งรวมถึงค่ าใช้จ่ ายต่ าง ๆ ที่ผู้ ซื้อ ได้เ สี ย ไป ในการดาเนิ นการขายทอดตลาดครุภั ณฑ์ คอมพิว เตอร์ ดั งกล่ า ว
ค่าใช้จ่ายในการทาสถานที่ ที่รื้อถอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ออกไป ให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิม ก่อนทาสัญญานี้ เงินที่
เหลือจากการหักค่าเสียหายแล้ว ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย ในระหว่างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อยู่ในความครอบครอง
ของผู้ซื้อ นับแต่วันผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิ ดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก่ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ อันมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ**
/ข้อ 15...

-6ข้อ 15. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามข้อ 13 ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับ ให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดตาม
สัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ จนถูกต้องครบถ้วน
การคิดค่าปรับในกรณีที่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน
หรือขาดส่วนประกอบ ส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบทั้งหมด แต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน ตามผนวก 3
ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นั้นเลย และคิดค่าปรับ จากราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งระบบ
ในระหว่างที่ผู้ซื้อ ยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้
ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือ ค้าประกันตามสัญญา
(ข้อ 7 และ)* ข้อ 9 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่ มขึ้น ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาข้อ 13 วรรคสองก็ได้ และถ้า
ผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชาระค่าปรับ ไปยังผู้ขายเมื่อครบกาหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิ ที่จะปรับผู้ขายจนถึง
วันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 16. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว
ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
ข้อ 17. การขอขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ซื้อ หรือจาก
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือของด
หรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ซื้อทราบภายใน
15 วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิ์เรีย กร้อง ในการที่จะขอ
ขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

/การขยาย...
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การขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะ
พิจารณา
สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ ซอ้ื
(
)

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ ขาย
(
)

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

หมายเหตุ * เป็น ข้อความหรื อเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งส่ ว นราชการผู้ทาสั ญญา อาจเลื อกใช้หรือตัดออกได้ตาม
ข้อเท็จจริง
** ความในวรรคนี้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ถ้าส่วนราชการผู้ทาสัญญา สามารถกาหนด
มาตรการอื่ น ใดในสั ญ ญา หรื อ ก าหนดทางปฏิ บั ติ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาที่ ผู้ ข ายไม่ ย อมน าครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
กลับคืนไปได้

