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สั ญญาเช่ า
สัญญาเลขที่…………….
สัญญาฉบับ นี้ ทาขึ้ น ณ โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช ตาบลคลัง อาเภอเมื อง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เมื่อวันที่...........................................................................ระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย............................................... ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกัล ยาณี ศรี ธ รรมราช ผูร้ ั บมอบอานาจจากเลขาธิ ก าร
สานักงาน-คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ซึ่ งต่อไปนี้
สัญญานี้ เรี ยกว่า “ผูเ้ ช่า” ฝ่ ายหนึ่ง กับ ................................ซึ่งจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ณ จังหวัด...........................
มีสานักงานใหญ่อยู่เลขที่ ............................................................................................................................. ........
โดย ......................................................ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสื อรับรองของสานักงาน
ทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั ....................................................ลงวันที่ ............................... แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่ งต่อไป
ในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้เช่า” อีกฝ่ ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. นิยาม
ในสัญญานี้
”ค่าเช่า” หมายความรวมถึงค่าบารุ งรักษาด้วย
”ค่าบารุ งรักษา” หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น ในการบารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
”การบ ารุ ง รั ก ษา” หมายความรวมถึ ง การซ่ อ มแซมแก้ไ ข และเปลี่ ย นแปลงส่ วนประกอบที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่เช่า
”การซ่ อมแก้ไข” หมายความรวมถึงการซ่ อมแซมแก้ไข ไม่วา่ จะเป็ นการซ่ อมแซมแก้ไขเล็กน้อย
หรื อไม่
”การเช่าลักษณะที่1” ได้แก่การเช่าที่ผเู ้ ช่าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โดยไม่จากัดชัว่ โมงการ
ใช้งานในแต่ละเดือน ซึ่ งรวมถึงค่าบารุ งรักษา ในคาบเวลาที่ตอ้ งการบารุ งรักษาที่กาหนด ในผนวก 2
”การเช่ าลัก ษณะที่ 2” ได้แก่ การเช่ าที่ มี ก ารก าหนดอัต ราค่ าเช่ า ขั้น ต่ าต่ อ เดื อ น ซึ่ งรวมถึ งค่ า
บารุ งรักษาในเวลาปกติ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ
กรณี ที่ 1 ได้แ ก่ กรณี ที่ ใ ช้ ค อมพิ วเตอร์ ไ ม่ เกิ น 176 ชั่วโมง ในแต่ ล ะเดื อ นผูเ้ ช่ า จะเสี ย ค่ า เช่ า
ประจาเดือนของคอมพิวเตอร์ หน่วยนั้น เท่ากับอัตราค่าเช่าต่อเดือนที่กาหนดในผนวก 2
กรณี ที่ 2 ได้ แ ก่ กรณี ที่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ เกิ น 176 ชั่ ว โมง ในแต่ ล ะเดื อ นผู ้เช่ า จะเสี ยค่ า เช่ า
ประจาเดือนของคอมพิวเตอร์ หน่วยนั้น เท่ากับผลบวกระหว่างค่าเช่าต่อเดือนที่กาหนด ในผนวก 2 กับค่าเช่าส่ วน
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เพิ่ม ซึ่ งคานวณจากค่าเช่าต่อชัว่ โมงของคอมพิวเตอร์ หน่ วยนั้น ตามที่กาหนดในผนวก 2 คูณกับจานวนชัว่ โมงที่
เกินกว่า 176 ชัว่ โมงในเดือนนั้น
”การเช่ าลักษณะที่ 3” ได้แก่ การเช่ าที่ผูเ้ ช่ าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โดยเสี ยค่าเช่ าประจาเดื อน
ตามจานวนชัว่ โมงที่ใช้จริ ง ของรายการนั้น ในอัตราค่าเช่าต่อชัว่ โมงที่กาหนด ในผนวก 2 ซึ่ งรวมถึงค่าบารุ งรักษา
ในเวลาปกติแล้ว
”ในเวลาปกติ” หมายถึงในช่วงเวลาระหว่าง 08.00 น. – 17.00 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์
”ค่าบารุ งรักษา นอกเวลาปกติ” หมายถึงค่าบารุ งรักษาเฉพาะส่ วนที่เพิ่มเติม จากค่าบารุ งรักษาใน
เวลาปกติ
ข้ อ 2. ข้ อตกลงเช่ า
ผูเ้ ช่าตกลงเช่าและให้ผเู ้ ช่าตกลงให้เช่า ............................................................................................
คิ ดเป็ นจานวนเงิ น ทั้ง สิ้ น .............................................................................................. ได้รวมภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม
ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวงไว้เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ของ .......................... ซึ่ งต่อไปใน
สัญญานี้เรี ยกว่า “คอมพิวเตอร์ ” ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาในผนวก 1
ในกรณี ที่ผูใ้ ห้เช่ า ประสงค์จะนาคอมพิวเตอร์ รายการใดต่างไปจากรายละเอียดที่ กาหนดไว้ ใน
ผนวก 1 มาติดตั้งให้ผเู ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็ นหนังสื อ จากผูเ้ ช่าก่อน และคอมพิวเตอร์ รายการ
ใดที่จะนามาติดตั้งดังกล่าวนั้น จะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ ในผนวก 1
ข้ อ 3 เอกสารอันเป็ นส่ วนหนึ่งของสั ญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญานี้
3.1 ผนวก 1 รายการคอมพิวเตอร์ ที่เช่า
จานวน…...หน้า
3.2 ผนวก 2 รายการคอมพิวเตอร์ ที่มีการเช่าลักษณะต่าง ๆ
จานวน.......หน้า
3.3 ผนวก 3 รายละเอียดการทดสอบ การใช้งานของคอมพิวเตอร์
จานวน...…หน้า
3.4 ผนวก 4 การกาหนดตัวถ่วงของคอมพิวเตอร์
จานวน...…หน้า
3.5 ผนวก 5 การอบรมวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์
จานวน...…หน้า
3.6 ผนวก 6 รายการเอกสารคู่มือ การใช้คอมพิวเตอร์
จานวน...…หน้า
3.7 ผนวก 7 ข้อกาหนดการใช้โปรแกรม
จานวน…...หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้าย ที่ขดั แย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ขอ้ ความในสัญญานี้บงั คับ
ข้ อ 4. ระยะเวลาการเช่ า
สัญญานี้ มีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ลงนามในสัญญา แต่ระยะเวลาการคานวณค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ตาม
สัญญานี้ให้มีกาหนด....................ปี นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ผเู ้ ช่ารับมอบคอมพิวเตอร์
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ข้ อ 5. การชาระค่ าเช่ า
การเช่ าคอมพิวเตอร์ ตามสัญญานี้ เป็ นการเช่ าแบบมี กาหนดระยะเวลา โดยผูเ้ ช่ าจะชาระค่าเช่ า
เป็ นงวด 6 เดื อน (ปี ละ 2 ครั้ง) นับถัดจากวันที่ผเู ้ ช่ ามอบคอมพิวเตอร์ โดยทางผูเ้ ช่ าจะชาระเงิ นค่าเช่ าเป็ น 6 งวด
ดังนี้
งวดที่ 1 ชาระภายในวันที่ .......................... เป็ นเงินงวดละ............................. บาท
งวดที่ 2 ชาระภายในวันที่ .......................... เป็ นเงินงวดละ..............................บาท
งวดที่ 3 ชาระภายในวันที่ .......................... เป็ นเงินงวดละ............................. บาท
งวดที่ 4 ชาระภายในวันที่ .......................... เป็ นเงินงวดละ..............................บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น ………………………………………………………………….
ข้ อ 6. การรับรองคุณภาพ
ผูใ้ ห้เช่ารับรองว่าคอมพิวเตอร์ ที่ให้เช่าตามสัญญานี้มีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ตามผนวก 1
ข้ อ 7. การส่ งมอบและติดตั้ง
ผูใ้ ห้เช่ า จะท าการขนส่ งและติ ดตั้งคอมพิวเตอร์ ที่ เช่ า ตามสัญญานี้ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ ในสัญญาข้อ 2 แห่ งสัญญานี้ ในลักษณะพร้ อมที่จะใช้งานได้ ตามรายละเอียดการทดสอบแนบท้าย
สัญญา ในผนวก 3 ให้แก่ผเู ้ ช่า ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช และส่ งมอบให้แก่
ผูเ้ ช่าภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา ซึ่ งผูใ้ ห้เช่าต้องเป็ นผูจ้ ดั หาอุปกรณ์ประกอบ พร้อมทั้ง
เครื่ องมือที่จาเป็ น ในการติดตั้ง โดยผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้ น
ผูใ้ ห้เช่ าจะต้องแจ้งกาหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็ จ พร้ อมที่ จะใช้งาน และส่ งมอบคอมพิวเตอร์ ได้
เป็ นหนังสื อต่อผูเ้ ช่ า ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช ในเวลาราชการก่อนวัน
กาหนดส่ งมอบตามวรรคหนึ่ง ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการ
ผูใ้ ห้เช่ า ต้องออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องตามมาตรฐาน
ของผูใ้ ห้เช่า ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากผูเ้ ช่าแล้ว และผูใ้ ห้เช่าต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ มาให้คาแนะนาและตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม ของสถานที่ ให้ทนั ต่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ลงนามในสัญญานี้
ทั้งนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ นจากผูเ้ ช่า
ข้ อ 8. การตรวจรับ
เมื่ อผูเ้ ช่ า ได้ตรวจรั บ คอมพิ วเตอร์ ที่ ส่ งมอบถู ก ต้องครบถ้วน ตามสั ญ ญานี้ แล้ว ผูเ้ ช่ าจะออก
หลักฐานการรับมอบ ไว้เป็ นหนังสื อ เพื่อผูใ้ ห้เช่านามาใช้เป็ นหลักฐาน ประกอบการขอรับเงินค่าเช่าคอมพิวเตอร์
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ข้ อ 9. การบารุ งรักษา
ผูใ้ ห้เช่า มีหน้าที่ให้การบารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ ให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอ ด้วยค่าใช้จ่าย
ของผูใ้ ห้เช่า โดยต้องจัดหาช่างผูม้ ีความรู ้ความชานาญ และมีฝีมือดีมาตรวจสอบ บารุ งรักษาและซ่ อมแซมแก้ไข
คอมพิวเตอร์ ที่ให้เช่า ตลอดอายุสัญญาเช่านี้ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง โดยให้มีระยะเวลาห่างกันไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
การใช้คอมพิวเตอร์ ตามสัญญานี้ ให้ถือว่าอยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ ตามวรรคหนึ่ ง หากมี
เวลาคอมพิวเตอร์ ขดั ข้อง รวมตามเกณฑ์คานวณนับไม่เกิ นเดื อนละ........ชัว่ โมงหรื อร้อยละ........ของเวลาใช้งาน
ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ ในเดือนนั้น แล้วแต่ตวั เลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้น ผูใ้ ห้เช่าต้องยอมให้ผเู ้ ช่าคิดค่าปรับ
เวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ ในส่ วนที่เกินกาหนดข้างต้นในอัตราชัว่ โมงละ.........บาท (ค่าเช่ารายเดือน x
0.35%) โดยยินยอมให้ผเู ้ ช่า หักค่าปรับดังกล่าวออกจากค่าเช่าประจาเดือน
เกณฑ์การคานวณเวลาขัดข้อง ของคอมพิวเตอร์ ตามวรรคสองให้เป็ นดังนี้
- กรณี ที่คอมพิวเตอร์ ขดั ข้อง พร้อมกันหลายหน่วย ให้นบั เวลาขัดข้อง ของหน่วยที่มีตวั ถ่วงมาก
ที่สุด เพียงหน่วยเดียว
- กรณี ความเสี ยหาย อันสื บเนื่ องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์ แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ใน
การคานวณค่าปรับ จะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ หน่วยนั้น คูณด้วยตัวถ่วงซึ่ งมีค่าต่าง ๆ ตามผนวก 4
เวลาคอมพิวเตอร์ ขดั ข้อง ในช่วงเวลานอกคาบเวลาบารุ งรักษา ตามรายละเอียดในผนวก 2 และผู้
เช่ามิได้แจ้งให้ผเู ้ ช่าทราบล่วงหน้า ตามสัญญาข้อ 10 มิให้นามานับรวมเพื่อคานวณค่าปรับ
ข้ อ 10. การซ่ อมแซมแก้ไข
10.1 ในกรณี คอมพิวเตอร์ ชารุ ดบกพร่ อง ใช้งานไม่ได้ท้ งั หมด หรื อแต่บางส่ วนโดยมิใช่ความผิด
ของผูเ้ ช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องจัดให้ช่างที่มีความรู ้ ความชานาญและฝี มือดี มาจัดการซ่ อมแซมแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพใช้
งานได้ดี ตามปกติ โดยเริ่ มการดาเนินการดังนี้
(1) กรณี คอมพิวเตอร์ ชารุ ดบกพร่ อง ในเวลาปกติ ผูใ้ ห้เช่ าจะต้องเริ่ มดาเนิ นการภายใน
2 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผูเ้ ช่า หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูเ้ ช่า
(2) กรณี คอมพิวเตอร์ ชารุ ดบกพร่ อง นอกเวลาปกติ ผูใ้ ห้เช่าจะต้องเริ่ มดาเนิ นการภายใน
2 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผูเ้ ช่ า หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูเ้ ช่า แต่ท้ งั นี้ ผเู ้ ช่า หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
จากผูเ้ ช่า ได้แจ้งความประสงค์ในการใช้คอมพิวเตอร์ นอกเวลาปกติ ให้ผใู ้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าในเวลาปกติแล้ว
ถ้าผูใ้ ห้เช่ าไม่สามารถปฏิ บตั ิตามวรรคหนึ่ ง ผูใ้ ห้เช่ า ยอมให้ผูเ้ ช่ าปรับเป็ นรายชัว่ โมง ในอัตรา
ชัว่ โมงละ………..บาท/เครื่ อง โดยยินยอมให้ผเู ้ ช่า หักค่าปรับดังกล่าวออกจากค่าเช่าประจาเดือน สาหรับจานวน
ชัว่ โมงที่ใช้ในการคานวณค่าปรับ จะเริ่ มนับตั้งแต่เวลาที่ผเู ้ ช่า หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูเ้ ช่าได้แจ้งให้ผใู ้ ห้เช่า
ทราบ ถึงความชารุ ดบกพร่ อง จนถึงเวลาที่ผใู ้ ห้เช่าเริ่ มดาเนินการซ่อมแซมแก้ไข
10.2 ในกรณี ที่คอมพิวเตอร์ ที่เช่า ในลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3 ชารุ ดบกพร่ อง และผูเ้ ช่าหรื อผู ้
ที่ได้รับมอบหมายจากผูเ้ ช่า ได้แจ้งให้ผเู ้ ช่าทราบในเวลาปกติ ถึงการชารุ ดบกพร่ องแล้ว ผูใ้ ห้เช่าจะต้องซ่ อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์ ที่ชารุ ดบกพร่ องนั้น ให้แล้วเสร็ จจนใช้งานได้ตามสภาพปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
จากผูเ้ ช่า ไม่วา่ การซ่อมแซมแก้ไข จะกระทาในเวลาปกติ หรื อนอกเวลาปกติก็ตาม สาหรับกรณี ที่ผเู ้ ช่า แจ้งให้ผใู ้ ห้

5

เช่าทราบนอกเวลาปกติ ถึงการชารุ ดบกพร่ องของคอมพิวเตอร์ และต้องการให้ผใู ้ ห้เช่าซ่ อมแซมแก้ไข ในช่วงเวลา
ดังกล่าว ผูเ้ ช่าจะต้องชาระค่าซ่อมแซมแก้ไข สาหรับช่วงเวลานั้นให้แก่ผใู ้ ห้เช่า โดยคานวณจากอัตราค่าบารุ งรักษา
นอกเวลาปกติ ที่ระบุในผนวก 2 คูณกับจานวนชัว่ โมงที่ใช้จริ ง ในการบารุ งรักษานอกเวลาปกติ
10.3 ในกรณี ที่คอมพิวเตอร์ ขดั ข้อง ใช้การไม่ได้ตามปกติ และผูเ้ ช่าเห็นว่าไม่อาจซ่ อมแซมแก้ไข
ได้ ให้ผูเ้ ช่ าแจ้งให้ผูเ้ ช่ าทราบ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรื อทางโทรศัพ ท์ ให้จดั หาคอมพิ วเตอร์ ที่ มี คุณ ภาพ และ
ความสามารถในการใช้งาน ไม่ต่ ากว่าของเดิ ม มาให้ผเู ้ ช่ าใช้แทนภายในเวลา 3 วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากผูเ้ ช่ า
หากผูใ้ ห้เช่ า ไม่สามารถจัดหาคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าว มาให้ผูเ้ ช่ าใช้งานแทนได้ ภายในเวลาที่กาหนดให้ ผูใ้ ห้เช่ า
ยินยอมให้ผเู ้ ช่า ปรับเป็ นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาคอมพิวเตอร์ ที่เช่า ตามสัญญาข้อ 2 นับตั้งแต่วนั ถัด
จากวันครบกาหนดดังกล่าว จนกว่าผูใ้ ห้เช่าจะดาเนินการดังกล่าวแล้วเสร็ จ หรื อจนกว่าผูเ้ ช่า เห็นว่าผูใ้ ห้เช่า ไม่อาจ
จัดหาคอมพิวเตอร์ อื่นแทนได้ และบอกเลิ กสัญญา ทั้งนี้ ผูเ้ ช่ าไม่จาเป็ นต้องจ่ายค่าเช่ า ในระหว่างเวลาที่ผเู ้ ช่ า ไม่
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ตามสัญญานี้ ได้ นับตั้งแต่วนั ที่ผใู ้ ห้เช่ า ได้รับแจ้งจากผูเ้ ช่ า ให้จดั หาคอมพิวเตอร์ อื่นให้ผู ้
เช่าใช้แทน จนถึงวันที่ผใู ้ ห้เช่าดาเนินการดังกล่าวแล้วเสร็ จ หรื อจนกว่าผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี
ข้ อ 11. การใช้ ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ในคอมพิวเตอร์ ตามสัญญานี้ ผูใ้ ห้เช่ ายินยอมให้อยูภ่ ายใต้การจัดการ และการ
ควบคุ ม ดู แลของผูเ้ ช่ าโดยสิ้ น เชิ ง นอกจากผูเ้ ช่ าจะใช้ในการปฏิ บ ตั ิ งาน ของผูเ้ ช่ าแล้ว ผูเ้ ช่ าอาจให้ผูอ้ ื่ น มาใช้
คอมพิวเตอร์ น้ ีได้ โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของผูเ้ ช่า
ข้ อ 12. การจัดอบรม
ผูใ้ ห้เช่ าต้องจัดอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผูเ้ ช่ า ก่อนการติดตั้งและให้
แล้วเสร็ จก่อนพ้นจากข้อผูกพัน ตามสัญญาข้อ 4 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ รายละเอียดของการฝึ กอบรมให้เป็ นไป
ตามผนวก 5
ข้ อ 13. หลักประกันการปฏิบัติตามสั ญญา
ในวันทาสัญญานี้ ผูเ้ ช่าได้นาหลักประกันเป็ น…………………………………………………….
................................................................................................................................................................................
เป็ นจานวน………………………………………………………………………………………………………….
มามอบไว้แก่ผเู ้ ช่า เพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญานี้
หลักประกันที่ ผใู ้ ห้เช่ านามามอบไว้ ตามวรรคหนึ่ ง ผูเ้ ช่ าจะคืนให้เมื่อผูใ้ ห้เช่ าพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว
ข้ อ 14. ข้ อตกลงการใช้ โปรแกรม
ผูใ้ ห้เช่ายินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลง การใช้โปรแกรมตามที่กาหนดไว้ในผนวก 7
ข้ อ 15. การรับประกันความเสี ยหาย
ในกรณี ที่ บุ ค คลภายนอกกล่ าวอ้าง หรื อ ใช้สิ ท ธิ เรี ย กร้ องใด ๆ ว่า มี ก ารละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อ
สิ ทธิ บตั รเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามสัญญานี้ โดยผูเ้ ช่ามิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผูใ้ ห้เช่าจะต้องดาเนิ นการทั้ง
ปวง เพื่อให้การกล่าวอ้าง หรื อการเรี ยกร้องดังกล่าวระงับสิ้ นไปโดยเร็ ว หากผูใ้ ห้เช่ามิอาจกระทาได้ และผูเ้ ช่าต้อง
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รับผิดชดใช้ค่าเสี ยหาย ต่อบุคคลภายนอก เนื่ องจากผลแห่ งการละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ บตั รดังกล่าว ผูใ้ ห้เช่าต้อง
เป็ นผูช้ าระค่าเสี ยหาย และค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนี ยมและค่าทนายความแทนผูเ้ ช่า ทั้งนี้ ผูเ้ ช่ าต้องแจ้งให้
ผูใ้ ห้เช่าทราบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในเมื่อได้มีการกล่าวอ้าง หรื อใช้สิทธิ เรี ยกร้องดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า
ข้ อ 16. ความรับผิดต่ อความเสี ยหาย
ผูเ้ ช่ าไม่ ต้องรั บ ผิดชอบต่ อการสู ญ หาย หรื อเสี ยหายใด ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น แก่ ค อมพิ วเตอร์ อันไม่ ใช่
ความผิดของผูเ้ ช่า ตลอดระยะเวลาที่คอมพิวเตอร์ อยูใ่ นความครอบครองของผูเ้ ช่า
ถ้าเกิ ดความเสี ยหายขึ้ นแก่คอมพิ วเตอร์ หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของคอมพิวเตอร์ ที่ อยู่ในความ
ครอบครองของผูเ้ ช่ า ตามวรรคแรก ผูใ้ ห้ เช่ าต้องด าเนิ น การทุ ก ประการ ตามที่ จาเป็ นเพื่ อท าให้ ค อมพิ วเตอร์
กลับคืนสภาพที่ใช้งานได้ดีดงั เดิ ม โดยเร็ วที่สุด และในกรณี ที่ไม่อาจดาเนิ นการให้คอมพิวเตอร์ คืนสู่ สภาพที่ใช้
งานได้ดีดงั เดิ มได้ หรื อในกรณี ที่คอมพิวเตอร์ สูญหาย ผูใ้ ห้เช่ าต้องนาคอมพิวเตอร์ เครื่ องใหม่ที่มีคุณภาพ และ
ความสามารถใช้งาน ไม่ต่ ากว่าคอมพิวเตอร์ เดิมมาติดตั้ง ให้แก่ผเู ้ ช่า เมื่อส่ งเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็ควิเคราะห์อาการ
แล้วไม่สามารถซ่ อมแซมได้ให้นาคอมพิวเตอร์ มาทดแทนภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ ผูใ้ ห้เช่ าได้รับแจ้งจากผูเ้ ช่ า
คอมพิวเตอร์ ที่นามาติดตั้งแทนนี้ ให้ถือเป็ นคอมพิวเตอร์ ตามนัยข้อ 2 แห่ งสัญญานี้ ด้วย ทั้งนี้ ในการปฏิ บตั ิตาม
สัญญาข้อนี้ ผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้ น
ข้ อ 17. การบอกเลิกสั ญญา
เมื่อครบกาหนดติดตั้ง และส่ งมอบคอมพิวเตอร์ ตามสัญญาข้อ 7 แล้ว ถ้าผูใ้ ห้เช่าไม่ติดตั้งและส่ ง
มอบคอมพิ ว เตอร์ บ างรายการ หรื อ ทั้ง หมดให้ แ ก่ ผู ้เช่ า ภายในก าหนดเวลาตามสั ญ ญาข้อ 7 หรื อ ส่ ง มอบ
คอมพิวเตอร์ ไม่ตรงตามสัญญาข้อ 2 หรื อมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ 6 หรื อติดตั้งแล้วเสร็ จ และส่ งมอบ
ภายในกาหนด แต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญาข้อ 7 หรื อผูใ้ ห้เช่ าไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญาข้อหนึ่ งข้อใด ผูเ้ ช่ ามี
สิ ทธิบอกเลิกสัญญาได้
ในกรณี ที่ผูเ้ ช่ าใช้สิทธิ บอกเลิ กสัญญา ผูเ้ ช่ ามี สิทธิ ริบหลักประกัน หรื อเรี ยกร้ องจากธนาคารผู ้
ออกหนังสื อค้ าประกัน ตามสัญญาข้อ 14 เป็ นจานวนเงิ นทั้งหมด หรื อบางส่ วนก็ได้แล้วแต่ผูเ้ ช่ าจะเห็ นสมควร
และถ้าผูเ้ ช่าต้องเช่าคอมพิวเตอร์ จากบุคคลอื่นทั้งหมด หรื อแต่บางส่ วนภายในกาหนด 4 เดือน นับแต่วนั บอกเลิก
สัญญา ผูใ้ ห้เช่ายอมรับผิดชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น จากค่าเช่าที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ดว้ ย
ข้ อ 18. ค่ าปรับ
ในกรณี ที่ผูเ้ ช่ า ไม่ใช้สิ ทธิ บอกเลิ กสัญญาตามข้อ 18 ผูใ้ ห้เช่ าจะต้องชาระค่าปรั บ ให้ผูเ้ ช่ าเป็ น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาคอมพิวเตอร์ ที่ยงั ไม่ได้รับมอบ นับแต่วนั ถัดจากวันครบกาหนดส่ งมอบ ตาม
สัญญาจนถึงวันที่ผใู ้ ห้เช่า ได้นาคอมพิวเตอร์ มาส่ งมอบให้แก่ผเู ้ ช่าจนถูกต้องครบถ้วน
การคิ ดค่าปรั บ ในกรณี ค อมพิ วเตอร์ ที่ ตกลงเช่ าเป็ นระบบ ถ้าผูใ้ ห้เช่ าส่ งมอบเพี ย งบางส่ วน หรื อขาด
ส่ วนประกอบส่ วนหนึ่ งส่ วนใดไป หรื อส่ งมอบทั้งหมด แต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน ตามผนวก 3 ให้ถือว่ายัง
ไม่ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ น้ นั เลย และให้คิดค่าปรับ จากราคาคอมพิวเตอร์ ท้ งั ระบบ
ในระหว่างที่ ผูเ้ ช่ า ยังมิ ได้ใช้สิ ท ธิ บ อกเลิ กสั ญ ญานั้น ถ้าผูเ้ ช่ าเห็ นว่าผูใ้ ห้เช่ า ไม่อาจปฏิ บ ตั ิ ตามสัญญา
ต่อไปได้ ผูเ้ ช่าจะใช้สิทธิ บอกเลิ กสัญญา และริ บหลักประกัน หรื อเรี ยกร้องจากธนาคารผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกัน
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ตามสัญญาข้อ 14 กับเรี ยกร้องให้ชดใช้ค่าเช่ าที่เพิ่มขึ้น ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาข้อ 18 วรรคสองก็ได้ และถ้าผู ้
เช่ าได้แจ้งข้อเรี ยกร้ อง ให้ชาระค่าปรับไปยังผูใ้ ห้เช่ า เมื่ อครบกาหนดส่ งมอบแล้ว ผูเ้ ช่ ามีสิทธิ ที่จะปรับผูใ้ ห้เช่ า
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้ อ 19. การนาคอมพิวเตอร์ กลับคืนไป
เมื่ อ สั ญ ญาสิ้ น สุ ด ลง ไม่ ว่า จะโดยการบอกเลิ ก สั ญ ญา หรื อ ครบอายุ สั ญ ญา ผูใ้ ห้ เช่ าต้อ งน า
คอมพิวเตอร์กลับคืนไปภายใน.......................วัน โดยผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้ น
ถ้าผูใ้ ห้เช่า ไม่นาคอมพิวเตอร์ กลับคืนไปภายในกาหนดเวลา ตามวรรคหนึ่ ง ผูเ้ ช่าจะกาหนดเวลา
ให้ผใู ้ ห้เช่า นาคอมพิวเตอร์ กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผูใ้ ห้เช่ายังไม่นาคอมพิวเตอร์
กลับคืนไปอีก ผูเ้ ช่ามีสิทธิ นาคอมพิวเตอร์ ออกขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการออกขายทอดตลาด ผูใ้ ห้เช่ายอมให้
ผูเ้ ช่าหักเป็ นค่าปรับ และหักเป็ นค่าใช้จ่าย และค่าเสี ยหายที่เกิดแก่ผเู ้ ช่าได้ ซึ่ งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผเู ้ ช่าได้เสี ย
ไป ในการดาเนิ นการขายทอดตลาด คอมพิ วเตอร์ ดงั กล่ าว ค่าใช้จ่ายในการทาสถานที่ ที่ ร้ื อถอนคอมพิ วเตอร์
ออกไป ให้มีสภาพดังที่เป็ นอยูเ่ ดิมก่อนทาสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักค่าเสี ยหายแล้ว ผูเ้ ช่าจะคืนให้แก่ผใู ้ ห้เช่า
ในระหว่างคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นความครอบครองของผูเ้ ช่า นับแต่วนั ที่ผเู ้ ช่าบอกเลิ กสัญญา ผูเ้ ช่าไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
ในความเสี ยหายใด ๆ ทั้งสิ้ นอันเกิดแก่คอมพิวเตอร์ อันมิใช่ความผิดของผูเ้ ช่า**
ข้ อ 20. การโอนกรรมสิ ทธิ์ให้ บุคคลอืน่
ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ผูใ้ ห้เช่าจะไม่โอนกรรมสิ ทธิ์ ในคอมพิวเตอร์ ที่ให้เช่า แก่บุคคลอื่นหาก
ผูใ้ ห้เช่าฝ่ าฝื น ผูใ้ ห้เช่ายินยอมชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผเู ้ ช่า
เมื่อ ”ผูเ้ ช่า” ได้ชาระหนี้ ใดๆ ตามสัญญานี้ แก่ ”ผูใ้ ห้เช่า” ครบถ้วนถูกต้องทุกประการแล้ว ”ผูใ้ ห้
เช่า” จะได้ทาหนังสื อรับรองให้ ในกรณี “ผูเ้ ช่า” ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญา ”ผูใ้ ห้เช่า” มีความยินดีที่จะโอนมอบ
ทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ “ผูเ้ ช่า”
ข้ อ 21. การรับผิดชดใช้ ค่าเสี ยหาย
ถ้าผูใ้ ห้เช่าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อหนึ่ งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหาย
แก่ผเู ้ ช่าแล้ว ผูใ้ ห้เช่าต้องชดใช้ค่าเสี ยหาย ให้แก่ผเู ้ ช่าโดยสิ้ นเชิง ภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผู ้
เช่า
ข้ อ 22. การขอขยายเวลาส่ งมอบ
ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัย หรื อเหตุใด ๆ อันเนื่ องมาจากความผิด หรื อความบกพร่ องของฝ่ ายผูเ้ ช่ า
หรื อจากพฤติการณ์ อนั ใดอันหนึ่ ง ซึ่ งผูใ้ ห้เช่ าไม่ตอ้ งรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็ นเหตุ ให้ผใู ้ ห้เช่ าไม่สามารถส่ ง
มอบคอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ ขอขยายเวลาทาการ ตามสัญญาหรื อ
ของด หรื อลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรื อพฤติการณ์ ดงั กล่าว พร้อมหลักฐานเป็ นหนังสื อ ให้ผเู ้ ช่ าทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่เหตุน้ นั สิ้ นสุ ดลง
ถ้าผูใ้ ห้เช่า ไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามความในวรรคหนึ่ ง ให้ถือว่าผูใ้ ห้เช่า ได้สละสิ ทธิ์ เรี ยกร้องใน
การที่จะขอขยายเวลาทาการ ตามสัญญาหรื อของด หรื อลดค่าปรับโดยไม่มีเงื่ อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น เว้นแต่กรณี เหตุ
เกิดจากความผิด หรื อความบกพร่ องของฝ่ ายผูเ้ ช่า ซึ่ งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรื อผูเ้ ช่าทราบดีอยูแ่ ล้วตั้งแต่ตน้
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การขยายเวลาทาการตามสัญญา หรื อของดหรื อลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ ง อยูใ่ นดุลพินิจของผูเ้ ช่า
ที่จะพิจารณา
สั ญ ญานี้ ท าขึ้ น สองฉบับ มี ข ้อ ความถู ก ต้อ งตรงกัน คู่ สั ญ ญาได้อ่ า นและเข้า ใจข้อ ความโดย
ละเอี ยดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมื อชื่ อพร้ อมทั้งประทับ ตรา (ถ้ามี ) ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)………….………………….ผูเ้ ช่า
(....................................................)
(ลงชื่อ)…………………………….ผูใ้ ห้เช่า
(……….……………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………..พยาน
(……….……………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………..พยาน
(……………….……………………….)
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ผนวก 1
รายการคอมพิวเตอร์ ทเี่ ช่ า
รายการ

จานวน

หมายเหตุ
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ผนวก 2
รายการคอมพิวเตอร์ ทเี่ ช่ า
“ให้เป็ นไปตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายใบยืน่ ข้อเสนอราคาเช่าด้วยวิธีการสอบราคาและแคตตาล็อก”
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ผนวก 3
รายละเอียดการทดสอบ การใช้ งานของคอมพิวเตอร์
“ไม่ระบุ”
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ผนวก 4
การกาหนดตัวถ่ วงของคอมพิวเตอร์
“ไม่ระบุ”
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ผนวก 5
การอบรมวิชาการด้ านคอมพิวเตอร์
“ไม่ระบุ”
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ผนวก 6
รายการเอกสารคู่มือ การใช้ คอมพิวเตอร์
“ไม่ระบุ”
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ผนวก 7
ข้ อกาหนดการใช้ โปรแกรม
“ไม่ระบุ”

