
(สําเนาคูฉบับ) 

 
ที่ มท 0803/ว 775                                      กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
        ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 
 

      11  มิถุนายน  2547 

เร่ือง    การแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอรตามโครงการอินเตอรเนตตาํบลใชการไมได 

เรียน    ทองถ่ินจังหวัด ทกุจงัหวัด 

อางถึง     1.  หนังสือกรมฯ   ดวนที่สุด ที่ มท 0803/ว 67  ลงวันที่  27   เมษายน   2547 
   2.  หนังสือกรมฯ   ดวนที่สุด ที่ มท 0803/ว 79  ลงวันที่  19  พฤษภาคม  2547 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.  คําสั่งมอบอํานาจใหแจงความชํารุดบกพรอง  จํานวน  1  ฉบับ 
                          2.  แบบแจงความชํารุดบกพรอง  จํานวน 1 ชุด 
               3.  บัญชี อบต. และ ทต. ที่ไดรับจดัสรรคอมพิวเตอร จํานวน 1  ชุด 
  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ ตาม
โครงการอินเตอรเนตตําบล ระยะที่ 3 จํานวน 3,724 ชุด เพื่อจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.)  และเทศบาลตําบลที่ไดรับการยกฐานะจากสุขาภิบาล (ทต.)  แหงละ 1 ชุด    ตามบัญชี
จัดสรรที่สงมาพรอมนี้  
  โดยที่สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาว  กําหนดให บริษทั โพเวล
อุตสาหกรรม-คอมพิวเตอร  จํากดั ผูขายนําคอมพวิเตอรพรอมอุปกรณไปติดตั้งที่ อบต. และ ทต. ให
เสร็จเรียบรอยและสามารถใชการไดพรอมทั้งนําเอกสารรับมอบจาก อบต. และ ทต. ที่ติดตั้งมาสงให
กรม  เพื่อใชประกอบการเบิกจายเงินชําระคาคอมพิวเตอร  และขณะนี้ผูขายแจงวาไดนําเครื่อง
คอมพิวเตอรไปติดตั้งครบถวนตามสัญญาแลว  แตยังไมสามารถนําเอกสารรับมอบจาก  อบต.  และ  
ทต.  มาสงใหกรมไดครบถวน  เร่ืองนี ้กรมไดรับรายงานจากทองถ่ินจังหวดัหลายแหงวา  ผูขายนํา
คอมพิวเตอรไปติดตั้งแลว แตบางเครื่องใชการไมไดกรมจึงไดแจงใหผูขายไปแกไขแลว 
  เพื่อใหการแกไขความชํารุดบกพรองของเครื่องคอมพิวเตอร   สะดวก   รวดเร็ว  
กรม     จึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหา ดังนี ้

1. เนื่องจากสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร  ขอ 7  กําหนดวา    “ การรับประกันความ 
ชํารุดบกพรอง  ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง  หรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้เปน
เวลา 1 ป นับถัดจากวันที่ผูซ้ือไดรับมอบ ยกเวนฮารดดิสก รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช
งานเปนเวลา 3 ป โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกดิชํารุดบกพรองหรือ
ขัดของอนัเนื่องมาจาก 

/ การใชงาน… 

ดวนที่สุด 



                                                                               -2- 
 
การใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจดัการซอมแซมหรือแกไขหรือเปลีย่นใหใหมใหอยูในสภาพทีใ่ช
การไดดดีังเดมิ ภายใน 5 วนั นับแตวันทีไ่ดรับแจงจากผูซ้ือโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น”   และ
ขณะนีย้ังอยูในระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรองดังกลาว จึงใหทองถ่ินจังหวดัแจงให 
อบต. และ ทต. ที่ติดตั้งคอมพิวเตอรแลวแตเครื่องชํารุดใชการไมได    แจงความชํารุดบกพรองของ
คอมพิวเตอรตรงไปยังบริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร จํากดั ผูขาย ทางหมายเลขโทรศัพท  
0-2641-4114 ตอ 150, 155 ติดตอคุณอธิคม  ศิริวัฒน, คุณสมภพ ธงนาํทรัพย,  คุณไชโย แสงราช   
เพื่อใหไปแกไขความชํารุดบกพรองดังกลาว โดยกรมไดมอบอํานาจให ปลัด อบต. และ ปลัด ทต. 
หรือผูแทนเปนผูแจงความชาํรุดบกพรองตอผูขายแทนกรมตามคาํสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ที่ 258 /2547  ลงวันที่  11  มถุินายน   2547 ที่สงมาพรอมนี้ 

2. เมื่อแจงความชํารุดบกพรองตามขอ 1 แลว ใหบันทกึการแจงไวเปนหลักฐาน 
ตามแบบบันทกึที่สงมาพรอมนี้ และสงสําเนาแบบบันทกึการแจงดังกลาวใหกรมทางโทรสาร
หมายเลข 0-2243-2175 โดยดวนที่สุด เพื่อจะไดแจงกําชับบริษัทอกีทางหนึ่ง                                                         

3. ใหทองถ่ินจังหวัดและทองถ่ินอําเภอ ทุกแหง ไปตรวจสภาพการใชงานของ 
คอมพิวเตอรตามโครงการอินเตอรเน็ตตําบล  ซ่ึงติดตั้ง  ณ  อบต. และ ทต. ในทองทีท่ี่รับผิดชอบ
อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  พรอมทั้งแนะนาํและกํากับดูแลใหถือปฏิบัติตามแนวทางแกไขปญหา
ความชํารุดบกพรองดังกลาวอยางเครงครัด  เพื่อใหคอมพวิเตอรตามโครงการอินเตอรเนตตําบลใช
การไดอยางมปีระสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมายของโครงการ 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเครงครัด  

                                                                       ขอแสดงความนับถือ 

 
     นายธวัชชัย  ฟกอังกูร 

                   (นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
                   รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

                     อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 
กองคลัง  
โทร. 0-2241-9001 
โทรสาร 0-2243-2175 
 

(สําเนาคูฉบับ) 
 



(สําเนาคูฉบับ) 

      
คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่   258 /2547 
เรื่อง   มอบอํานาจใหแจงความชํารุดบกพรอง 

ของคอมพิวเตอรตามโครงการ Internet  ตําบล ใหผูขายซอมแซมแกไข 
……………………. 

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ไดจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  พรอมอุปกรณ     
จํานวน  3,724  ชุด   ตามโครงการ Internet  ตําบล  ระยะที่  3   เพื่อจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบล และ
เทศบาลตําบลที่ไดรับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาล    แหงละ 1 ชุด  ตามสัญญาซื้อขายเลขที่  31/2546  ลงวันที่  29  
กันยายน  2546  โดยที่สัญญาซือ้ขายดังกลาว  ขอ  7  ระบุวา  "ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง  หรือ
ขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้เปนเวลา  1  ป  นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ  ยกเวนฮารดดิสก   รับประกัน
ความเสียหายที่เกิดจากการใชงานเปนเวลา  3 ป  โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิด
ชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ   ผูขายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขหรือ
เปลี่ยนใหใหมใหอยูในสภาพใชงานไดดีดังเดิม   ภายใน  5  วัน    นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูซื้อโดยไมคิด
คาใชจายใด  ๆ  ทั้งสิ้น" 
  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และคลองตัวในการแจงความชํารุดบกพรองของเครื่องคอมพิวเตอร
ดังกลาวใหซอมแซมแกไขตามสัญญานี้   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในฐานะผูซื้อ  จึงมอบอํานาจใหผูใดผู
หนึ่งดังตอไปน้ี 
  1.  นายกองคการบริหารสวนตําบล   ที่ติดตั้งคอมพิวเตอรตามโครงการ Internet  ตําบล  ระยะที ่ 3   
  2.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ที่ติดตั้งคอมพิวเตอรตามโครงการ  Internet  ตําบล  ระยะที่  3   
  3.   นายกเทศมนตรี  เทศบาลที่ติดตั้งคอมพิวเตอรตามโครงการ Internet ตําบล  ระยะที่  3   
  4.   ปลัดเทศบาล     ที่ติดตั้งคอมพิวเตอรตามโครงการ Internet    ตําบล   ระยะที่ 3   
  มีอํานาจแจงความชํารุดบกพรองของคอมพิวเตอรดังกลาว  พรอมอุปกรณทุกรายการ ตาม
โครงการ  Internet  ตําบล    ระยะที่ 3 ใหบริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร   จํากัด  ผูขายไปจัดการ
ซอมแซมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหอยูในสภาพใชการไดดีดังเดิม  ภายใน  5  วัน  ทั้งนี้ตามสัญญาซื้อขาย  ขอ  7  
แทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

    ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
            สั่ง  ณ  วันที่     11  เดือนมิถุนายน     พ.ศ.2547 
 

             นายธวัชชัย  ฟกอังกูร 
               (นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
           รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 

            อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 



แบบแจงความชํารุดบกพรองของคอมพิวเตอร 
ตามโครงการ Internet  ตําบล  ระยะที ่3 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 
…………………………… 

1. ช่ือ องคการบริหารสวนตําบล …………………………………../เทศบาลตําบล ……………. 
อําเภอ ……………………………   จังหวัด …………………………………… 

2. หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอรที่ชํารุด  ……………………………………… 
3. ช่ือผูแจง ………………………………………………………………………  
4. ตําแหนงผูแจง …………………………………………………………………….. 
5. แจงเมื่อวันที ่ …………..  เดือน …………………… พ.ศ. …………..  เวลา …………….. น. 
6. แจงทางโทรศัพท หมายเลข ……………………………………………………… 
7. อาการชํารุดบกพรองของเครื่อง 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

8.     ผูรับแจงแนะนําหรือนดัหมายวา ………………………………………………………………. 
        ………………………………………………………………………………………………… 
9.    ช่ือผูรับแจง ……………………………………………………………………………………. 
10.   ตําแหนงผูรับแจง ……………………………………………………………………………… 

(ลงชื่อ) …………………………………………….. ผูแจง 
         (……………………………………………..) 

คําแนะนําในการแจง  
1. ใหแจงบริษัทโพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร  จํากัด  ผูขาย ทางหมายเลขโทรศัพทที่ติดอยูกับ

เครื่องคอมพิวเตอร  ซ่ึงมีติดไวทุกเครื่องแลว 
2. ใหบันทกึรายการที่แจงตามแบบขางตนโดยครบถวนทกุรายการ 
3. สงโทรสารแบบแจงความชํารุดบกพรองนีใ้หกรมฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-2243-2175 

โดยดวนที่สุด 
4. หากติดตอแจงบริษัทโพเวลอตุสาหกรรมคอมพิวเตอร  จํากัด  ไมไดตามขอ 1  ใหติดตอ บริษัท

โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร  จํากัด  ทางหมายเลข 0-2641-4114 ตอ 150, 155   ติดตอคุณ
สมภพ  ธงนําทรัพย, คุณไชโย  แสงราช  และคุณอธิคม  ศิริวัฒน  มือถือ หมายเลข  01-617-9572 

5. บริษัทโพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร จํากัด  ตั้งอยูเลขที่  100/119  ถนนพระราม 9  แขวงหวยขวาง 
เขตหวยขวาง   กรุงเทพฯ   10320 

6. หากมีปญหาขดัของในการปฏิบัติตามคําแนะนําขางตน  ใหแจงที่ฝายพสัดุ สถานที่และ     
ยานพาหนะ  กองคลัง  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  วังสวนสุนนัทา  ถนนราชสีมา  แขวง
วชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  หมายเลขโทรศัพท 0-2241-9001, 0-2241-9064 
                  


