
สัญญาซึอขายคอมพิวเตอร์

สัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖0/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซ็่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ,1 ฝ่ายหนึ่ง 
กับ บริบัท อะแวร์ คอร์ปอเรซั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเนินนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด 
เชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มืลำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๕/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าบง อำเภอ 
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายจักรกฤษณ์ กิตติวีระ ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากนางกนกวรรณ บุษบรรณ์ ผู้รับมอบ 
อำนาจจากนายสตีเว่น ไมเคิล พรุ๊สสกี้ ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน 
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๑๐๙๗๕๑ ลงวันที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
"ผู้ขาย', อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. ข้อตกลงซ้ือขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบ 

คอมพิวเตอร์ ซึ่งเนินผลิตภัณฑ์ของ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ลำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Acer รุ่น TravelMate TMP214-53-57UM
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ ลำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton Essential S2740G
๓. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวตำ (18 หน้า/นาที) ยี่ห้อ Brother Laser รุ่น HL-1210W
๔. เครื่องลำรองไฟ ขนาด 800VA ยี่ห้อ iPower รุ่น ICT-800, 800VA/480W UPS
๕. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED สิ ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP- L3551CDW Laser Printer

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรืยกว่า "คอมพิวเตอร์" ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ รวมเนินราคา 
คอมพิวเตอร์และค่าติดตั้งทั้งสิ้น ๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมลค่าเพิ่มจำนวน 
๑๓,๒๑๔.๙๕ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสิบสี่บาทเถ้าสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย

คู่สัญญา'ได้ตกลงกันมืช้อความดังต่อ'ไปนี้

ทั้งปวงด้วยแล้ว

Aware Corporation Limited
ระนฬ ํพทร์ป๔ทสัน <ททนั

(ลงชื่อ)  ..........ป ี^ . . ผู้ซ้ือ

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายจักรกฤษณ์กิตติวีระ)



ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รายการใดแตกต่างไปจากรายละเอียด 
ที่กำหนดไวในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ มาติดต้ัง'1ท้ผู้1ซ้ือ ผู้ขายจะต้องไต้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ 
ก่อน และคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาติดตั้งดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผนวก ๑ และ ๒ ทั้งนี้จะต้องไม่คิดราคาเพิ่มจากผู้ซื้อไม่ว่าในกรณีใด

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่ใช่เครื่องที่ใข้งานแล้ว 

นำมาปรับปรุงสภาพขึ้นใหม่และมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ 
คอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ข้อ ๓. เอกสารอับเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๓.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพิวเตอร์ที่จะซื้อขาย (ใบเสนอราคา) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า 
๓.๒ ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๒๙ (ยี่สิบเก้า) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการทดสอบการใข้งานคอมพิวเตอร์ จำนวน - หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ การกำหนดตัวถ่วงของคอมพิวเตอร์ 
๓.๔ ผนวก ๔ การอบรมวิชาการต้านคอมพิวเตอร์ 
๓.๖ ผนวก ๖ รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ 
๓.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
๓.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังสือมอบอำนาจช่วง

จำนวน - หน้า 
จำนวน - หน้า 
จำนวน - หน้า 
จำนวน ๒ (สอง) หน้า 
จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า 
จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า๓.๙ ผนวก ๙ สำเนาใบเสร็จรับเงินคํ้าประกันสัญญา 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ ในสัญญา 
นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของ 
ผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิน

ข้อ ๔. การส่งมอบและติดต้ัง
ผู้ขายจะส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญานี้ให้ถูกต้องและครบล้วนตามที่ 

กำหนดไว้ในข้อ ๑ ให้พร้อมที่จะใช้งานไต้ตามรายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์เอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผนวก ๓ ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และส่งมอบ 
ให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๓0 (สามสิบ) วัน นับกัดจากวันลงนามในสัญญา (ครบส่งมอบวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๖๔)

ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ไต้ 
โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อก่อนวันกำหนด
ส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซอ

(ลงซ่ือ).

a warnsc o r p o r a t i o n  
Aware Corporation Limited
บริษ ัท ร ะน '^ พ อ ร ์ป อ y rส ัน ‘ท ่ก ิ*

(ลงซื่อ)............^ ผู้ขาย
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายจักรกฤษณ์กิตติวีระ)

ผซ้ือ



ผู้ขายต้องออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานของ 
ผู้ขายและไต้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อเป็นหนังสือ และผู้ขายต้องจัดหาเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำและตรวจสอบความ 
ถูกต้องเหมาะสมของสถานที่ให้ทันต่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์โดยไม่คิดค,าใข้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อภายใน ร,๕ (สิบห้า) วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อไต้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบและติดตั้งแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้ 

แล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ขายนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่า 
คอมพิวเตอร์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖

ล้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า คอมพิวเตอร์ที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ หรือมีคุณสม'บต 
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือใช้งานไดไม,ครบล้วนตามข้อ ๔ ผู้ซื้อทรงไว้ชี่งสิทธิที่จะไม่รับคอมพิวเตอร์นั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ 
ผู้ขายต้องรีบนำคอมพิวเตอร์นั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำไต้และ นำคอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้1หม' หรือต้อง 
ทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมา 
อ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ,งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อไต้รับมอบสิงของตามข้อ ๖ ไว้โดย

ครบล้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของคอมพิวเตอร์และการติดตั้งตาม 

สัญญานี้เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยถูกต้องครบล้วนตามสัญญา 
ล้าภายในระยะเวลาดังกล่าวคอมพิวเตอร์ชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง หรือใช้งานไมใต้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเกิด 
ความขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องจากการติดตั้ง เว้นแต่ความขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดของ
ผู้ซื้อซึ่งไมใต้เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้!ขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้อง 
เริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๕ (ห้า) วันทำการ นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อ 
ทั้งสิ้น ล้าผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมแก้!ข ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นทำการ 
นั้นแทนผู้ขายโดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นแทนผู้ซื้อ

ผู้ขายมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอด 
ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่งด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์ การคำนวณ
เวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ - ช่ัว'โมง หรือร้อยละ - ของเวลาใช้งานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น แล้วแต่ 
ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายชั่ว๒^๒®!%ราฐ่!อ'

(ลงช่ือ).

สาม

ผู้ช้ือ (ลงช่ือ).

c o r p o r a t i o n ^
Awere Corporation LiPftitedj.
แริษ ัท o ru y ?  Rอๆ'ปอy ไสัน รำทแ) ‘

ผู้ชาย
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บาท (ถ้วน) ต่อชั่วโมง ในช่วงเวลาที่ไม่ห้า) ของราคาคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน...........
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ในส่วนที่เกินกำหนดเวลาขัดช้องช้างด้น

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดช้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองให้เป็นดังนี้
- กรณีที่คอมพิวเตอร์เกิดขัดช้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดช้องของหน่วยที่มี ตัวถ่วง 

มากที่สุดเพียงหน่วยเดียว
•กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดช้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาท่ีใช้ใน 

การคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดช้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่างๆ ตามเอกสารแนบท้าย 
สัญญาผนวก ๔

ผู้ขายจะต้องขำระค่าปรับตามวรรคสองให้แก่ผู้ซื้อภายใบ ๑๕: (สิบห้า) วัน นับถัดจากแต่วันที่ได้ 
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ขำระค่าปรับตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนดผู้ซื้อมีสิทธิบังคับ 
เอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเองหรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับ 
ผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม,ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำบวบเงิน ๑๐,๑๐๐.๐๐ บาท 

(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕:(ห้า) ของราคาซื้อขายคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๑ มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อ 
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน 
ตังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม 
บัญซีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ 
ผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง 
ความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายล่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ล่าช้า
เป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่า 
จะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้
แก,ผู้ซื้อภายใน ๑๕: (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้น 
จากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงช่ือ).
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ข้อ ๙. การโอนกรรมลิทธ๋ึ
คู่สัญญาตกลงกันว่ากรรมสิทธี้ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ 

คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามข้อ ๕ แล้ว

ข้อ ๑๐. การอบรม
ผู้ขายต้องจัดอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อจนสามารถใข้งาน 

คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องดำเนินการแกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน - วันนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับ 
มอบคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดของการแกอบรมให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๕

ข้อ ๑๑. คู,มือการใช้คอมพิวเตอร์
ผู้ขายต้องจัดหาและส่งมอบคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ ตามที่กำหนดไวิในเอกสาร 

แนบท้ายสัญญาผนวก ๖ จำนวน ๑ (หนี้ง) ชุด ให้กับผู้ซื้อในวันที่ล่งมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งปรับปรุง ให้ทันสมัย 
เป็นปีจจุบันตลอดอายุสัญญานี้ ทั้งนี้โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากผู้ซื้อ

ข้อ ๑๒. การรับประกันความเสิยหาย
ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดสิขสิทธิ๋หรือสิทธิ 

บัตรหรือสิทธิใดๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ โดยผู้ซื้อมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้องดำเนินการ 
ทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสินไปโดยเร็ว หากผู้ซื้อต้องรับผิดขดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคล 
ภายนอกเนื่องจากผลแห่งการละเมิดสิฃสิทธิ้หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ ดังกล่าวผู้ขายต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและ 
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ซื้อ ทั้งน ี้ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นหนังสือในเมื่อได้มี 
การกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ขักช้า

ข้อ ๑๓. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกำหนดส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญาแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบและติดตั้ง 

คอมพิวเตอร์บางรายการหรือทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หรือส่งมอบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามสัญญา 
หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จภายในกำหนดแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ หรือใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ขายไม,ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนี้ง ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิก 
สัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบถีงสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก
นุ,'ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซึอมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ 
และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์รวม 
ถึงการติดตั้งจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (ลาม) เดือน นับถัด

(ลงซอ)...............^ 'โ..................... ผู้ซือ
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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จากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องขดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ 
ที่ผู้ซื้อต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ขายรายใหม่ดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไต้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องนำ 
คอมพิวเตอร์กลับคืนใป และทำสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่เติมก่อนทำสัญญานี้ภายใน 
๑๕ (ลิบห้า) วัน นับถัด'จาก'วันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ถ้าผู้ขายไม่ยอมนำคอมพิวเตอร์กลับคืนไปภายในกำหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคสาม ผู้ซื้อจะ 
กำหนดเวลาให้ผู้ขายนำคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขายยังไม่นำ 
คอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีก ผู้ซื้อมีสิทธินำคอมพิวเตอร์ออกขายทอดตลาด เงินที่ใต้จากการขายทอดตลาด ผู้ขายยอมให้ 
ผู้ซื้อหักเป็นค่าปรับและหักเป็นค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดแก่ผู้ซื้อ ซี่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ซื้อไต้เสียไปในการ 
ดำเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการทำสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์ออกไปให้มีสภาพดังที่ 
มีอยู่เดิมก่อนทำสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายดังกล่าวแล้วผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย 

เมื่อผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดขอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสินอันเกิดแก่ 
คอมพิวเตอร์ซี่งอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ

ข้อ ๑๔. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ เป็น 

รายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ไต้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนด 
ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายไต้นำคอมพิวเตอร์มาส่งมอบและติดตั้งให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบและติดตั้งทั้งหมดแล้วแต่ใช้งานไม่ไต้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่ายัง 
ไม่ไต้ส่งมอบคอมพิวเตอร์บั้นเลย และคิดค่าปรับจากราคาคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ไดิใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาบั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฎินัติตาม 
สัญญาต่อไปไต้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และรืบหรือบังคับจากหลักประกับ ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง 
ให้ขดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๓ วรรคสองก็ไต้ และ ถ้าผู้ซื้อไต้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไป 
ยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเช้ง 
ภายในกำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ซื้อ หากผู้ขาย ไม่ขดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการ 
ปภิบัติ ตามสัญญาไต้ทันที ____________________ _ _ _ _ _

aw arec o r p o r a t i o n
Aware Corporation Limited
น ใ  ทะนาจ่  พอร ์ ปอ ^ ฝ ั น  จำ;?พ

(ลงซี่'อ).................ำ.................................ผู้ชื้อ (ลงชื่อ)................................................. .ไ ผู้ขาย
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายจักรกฤษณ์กิตติวีระ)



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องชำระ หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่า 
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้ 
จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๖. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ 
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ 
หรือบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลด 
ค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อ 
ทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวับที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายไต้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่ 
จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม,มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด 
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา ตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ 
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗. การใช้เรือไทย
ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเช้าคอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศและต้องนำเช้ามาโดยทางเรือ 

ในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
กำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้คอมพิวเตอร์บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายัง 
ประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ก่อนบรรทุกคอมพิวเตอร์ลงเรืออื่น ท่ีมิ'ใช่เรือ1ไทย หรือเป็นของที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเช้าคอมพิวเตอร์จาก 
ต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ่งผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง 
(Bill o f Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับคอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่น 
เดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย

(ลงชื่อ)
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ซ้ือ

Aware Corporation Limited 
ฬ ่ษ ห  อ ะ น ว ิส ั่ป อ ท ส ัน  ^ า ^

(ลงชื่อ).... ........................................  ......ผู้ชาย
(นายจักรกฤษณ์กิตติวีระ)



ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ไมใต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือ เรือที่มี 
สิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซี่งแสดงว่าไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่น 
ไต ้ หรือหลักฐานซื่งแสดงว่าไต้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณีขยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดย 
ละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เปีนสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

[ a w a r e

(ลงซื่อ)....
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

.............(ร ^ JDร)L .....................
(นายจักรกฤษณ์ กิตติวีระ)

.....ผ้ซื้อ

c o r p o r a t i o n
Awars Corporation นฺทา^รปี
บริษัท 0ะแาฯ ฅอริงอเฬํน รำ!,โท

(ลงซื่อ).... ....ผ้ขาย

(ลงซื่อ).... .....................................................................

(นางสาวเอี่ยมสิริ สริยะ)
....พยาน

(ลงซื่อ).... r ๖ .

(นางสาวโซติ กา พันธุเศษ)
....พยาน

เลขทีโครงการ ๖๔๑๑๗๐๒๖๗๖๖ 
เลขคุมสัญญา ๖๕๐๒๐๒๐๐๐๑๙๓


