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สัญญาเช่า 

 
        สัญญาเลขท่ี……………. 

 
 สัญญาฉบบัน้ีท าข้ึน ณ โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช ต าบลคลงั อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช     
เม่ือวนัท่ี........................................................................... ระหวา่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดย............................................... ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนกลัยำณีศรีธรรมรำช ผูรั้บมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำร
ส ำนกังำน-คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมค ำสั่งท่ี 22/2546  สั่ง ณ วนัท่ี 8 กรกฎำคม  2546  ซ่ึงต่อไปน้ี
สัญญำน้ีเรียกวำ่ “ผูเ้ช่ำ” ฝ่ำยหน่ึง กบั ................................ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ จงัหวดั...........................
มีส ำนกังำนใหญ่อยูเ่ลขท่ี .....................................................................................................................................
โดย ......................................................ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล ปรากฏตามหนงัสือรับรองของส านกังาน
ทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั....................................................ลงวนัท่ี ............................... แนบทา้ยสัญญาน้ี ซ่ึงต่อไป
ในสัญญาน้ีเรียกวา่ “ผูใ้หเ้ช่า” อีกฝ่ายหน่ึง 
 คู่สัญญาไดต้กลงกนัมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1.  นิยาม 

ในสัญญาน้ี 
”ค่าเช่า” หมายความรวมถึงค่าบ ารุงรักษาดว้ย 
”ค่าบ ารุงรักษา” หมายความรวมถึงค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน ในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ข 
”การบ ารุงรักษา” หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแก้ไข และเปล่ียนแปลงส่วนประกอบท่ี

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ท่ีเช่า 
  ”การซ่อมแกไ้ข” หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแกไ้ข ไม่วา่จะเป็นการซ่อมแซมแกไ้ขเล็กนอ้ย
หรือไม่ 
  ”การเช่าลกัษณะท่ี1” ไดแ้ก่การเช่าท่ีผูเ้ช่าสามารถใชค้อมพิวเตอร์ โดยไม่จ  ากดัชัว่โมงการ 
ใชง้านในแต่ละเดือน ซ่ึงรวมถึงค่าบ ารุงรักษา ในคาบเวลาท่ีตอ้งการบ ารุงรักษาท่ีก าหนด ในผนวก 2 
  ”การเช่าลกัษณะท่ี 2” ไดแ้ก่ การเช่าท่ีมีการก าหนดอตัราค่าเช่า ขั้นต ่าต่อเดือน ซ่ึงรวมถึงค่า
บ ารุงรักษาในเวลาปกติ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
  กรณีท่ี 1 ไดแ้ก่ กรณีท่ีใช้คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 176 ชัว่โมง ในแต่ละเดือนผูเ้ช่าจะเสียค่าเช่า
ประจ าเดือนของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้น เท่ากบัอตัราค่าเช่าต่อเดือนท่ีก าหนดในผนวก 2 
  กรณีท่ี 2 ได้แก่ กรณีท่ีใช้คอมพิวเตอร์เกิน 176 ชั่วโมง ในแต่ละเดือนผูเ้ช่า จะเสียค่าเช่า
ประจ าเดือนของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้น เท่ากบัผลบวกระหวา่งค่าเช่าต่อเดือนท่ีก าหนด ในผนวก 2 กบัค่าเช่าส่วน
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เพิ่ม ซ่ึงค านวณจากค่าเช่าต่อชัว่โมงของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้น ตามท่ีก าหนดในผนวก 2 คูณกบัจ านวนชัว่โมงท่ี
เกินกวา่ 176 ชัว่โมงในเดือนนั้น 
  ”การเช่าลกัษณะท่ี 3” ไดแ้ก่ การเช่าท่ีผูเ้ช่าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โดยเสียค่าเช่าประจ าเดือน
ตามจ านวนชัว่โมงท่ีใชจ้ริง ของรายการนั้น ในอตัราค่าเช่าต่อชัว่โมงท่ีก าหนด ในผนวก 2 ซ่ึงรวมถึงค่าบ ารุงรักษา 
ในเวลาปกติแลว้ 
  ”ในเวลาปกติ” หมายถึงในช่วงเวลาระหวา่ง 08.00 น. – 17.00 น. ของวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 
  ”ค่าบ ารุงรักษา นอกเวลาปกติ” หมายถึงค่าบ ารุงรักษาเฉพาะส่วนท่ีเพิ่มเติม จากค่าบ ารุงรักษาใน
เวลาปกติ  
 ข้อ 2.  ข้อตกลงเช่า 

ผูเ้ช่ำตกลงเช่ำและใหผู้เ้ช่ำตกลงใหเ้ช่ำ ............................................................................................
คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน .............................................................................................. ไดร้วมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ตลอดจนภำษีอ่ืนๆ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนทั้งปวงไวเ้รียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ของ .......................... ซ่ึงต่อไปใน
สัญญำน้ีเรียกวำ่ “คอมพิวเตอร์” ตำมรำยละเอียดแนบทำ้ยสัญญำในผนวก 1 

ในกรณีท่ีผูใ้ห้เช่า ประสงค์จะน าคอมพิวเตอร์ รายการใดต่างไปจากรายละเอียดท่ีก าหนดไว ้ใน
ผนวก 1 มาติดตั้งใหผู้เ้ช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นหนงัสือ จากผูเ้ช่าก่อน และคอมพิวเตอร์รายการ
ใดท่ีจะน ามาติดตั้งดงักล่าวนั้น จะตอ้งมีคุณสมบติัไม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไว ้ในผนวก 1  
 
 ข้อ 3   เอกสารอนัเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
  เอกสารแนบทา้ยสัญญาต่อไปน้ี ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี  
  3.1 ผนวก 1 รายการคอมพิวเตอร์ท่ีเช่า     จ านวน…...…หนา้ 
  3.2 ผนวก 2 รายการคอมพิวเตอร์ ท่ีมีการเช่าลกัษณะต่าง ๆ   จ านวน…….. หนา้ 
  3.3 ผนวก 3 รายละเอียดการทดสอบ การใชง้านของคอมพิวเตอร์  จ านวน………หนา้ 
  3.4 ผนวก 4 การก าหนดตวัถ่วงของคอมพิวเตอร์    จ านวน………หนา้ 
  3.5 ผนวก 5 การอบรมวชิาการ ดา้นคอมพิวเตอร์   จ านวน………หนา้ 
  3.6 ผนวก 6 รายการเอกสารคู่มือ การใชค้อมพิวเตอร์   จ านวน………หนา้ 
  3.7 ผนวก 7 ขอ้ก าหนดการใชโ้ปรแกรม     จ านวน………หนา้ 
  ความใดในเอกสารแนบทา้ย ท่ีขดัแยง้กบัขอ้ความในสัญญาน้ี ใหใ้ชข้อ้ความในสัญญาน้ีบงัคบั 
 ข้อ 4.   ระยะเวลาการเช่า 
  สัญญาน้ี มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญา แต่ระยะเวลาการค านวณค่าเช่าคอมพิวเตอร์ตาม
สัญญาน้ีใหมี้ก าหนด....................ปี นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีผูเ้ช่ารับมอบคอมพิวเตอร์ 
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 ข้อ 5. การช าระค่าเช่า 
  การเช่าคอมพิวเตอร์ตามสัญญาน้ี เป็นการเช่าแบบมีก าหนดระยะเวลา โดยผูเ้ช่าจะช าระค่าเช่า
เป็นงวด 6 เดือน (ปีละ 2 คร้ัง) นบัถดัจากวนัท่ีผูเ้ช่ามอบคอมพิวเตอร์ โดยทางผูเ้ช่าจะช าระเงินค่าเช่าเป็น 6 งวด
ดงัน้ี 
  งวดท่ี 1 ช าระภายในวนัท่ี .......................... เป็นเงินงวดละ............................. บาท  

งวดท่ี 2 ช าระภายในวนัท่ี .......................... เป็นเงินงวดละ..............................บาท  
งวดท่ี 3 ช าระภายในวนัท่ี .......................... เป็นเงินงวดละ............................. บาท  
งวดท่ี 4 ช าระภายในวนัท่ี .......................... เป็นเงินงวดละ..............................บาท 

 งวดท่ี 5 ช าระภายในวนัท่ี .......................... เป็นเงินงวดละ............................. บาท  
งวดท่ี 6 ช าระภายในวนัท่ี .......................... เป็นเงินงวดละ..............................บาท  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน …………………………………………………………………. 

 ข้อ 6.   การรับรองคุณภาพ 
  ผูใ้หเ้ช่ารับรองวา่คอมพิวเตอร์ท่ีให้เช่าตามสัญญาน้ีมีคุณสมบติัไม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไวต้ามผนวก 1 
 ข้อ 7.  การส่งมอบและติดตั้ง 
  ผูใ้ห้เช่า จะท าการขนส่งและติดตั้งคอมพิวเตอร์ท่ีเช่า ตามสัญญาน้ี ให้ถูกตอ้งครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดไว ้ในสัญญาขอ้ 2 แห่งสัญญาน้ี ในลกัษณะพร้อมท่ีจะใชง้านได ้ตามรายละเอียดการทดสอบแนบทา้ย
สัญญา ในผนวก 3 ใหแ้ก่ผูเ้ช่า ณ หอ้งคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช และส่งมอบให้แก่
ผูเ้ช่าภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีคู่สัญญาไดล้งนามในสัญญา ซ่ึงผูใ้ห้เช่าตอ้งเป็นผูจ้ดัหาอุปกรณ์ประกอบ พร้อมทั้ง
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น ในการติดตั้ง โดยผูใ้หเ้ช่าเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเองทั้งส้ิน 
  ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งแจง้ก าหนดเวลาติดตั้งแลว้เสร็จ พร้อมท่ีจะใช้งาน และส่งมอบคอมพิวเตอร์ได ้
เป็นหนงัสือต่อผูเ้ช่า ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช ในเวลาราชการก่อนวนั
ก าหนดส่งมอบตามวรรคหน่ึง ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการ 
  ผูใ้ห้เช่า ตอ้งออกแบบสถานท่ีติดตั้งคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรฐาน
ของผูใ้หเ้ช่า ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากผูเ้ช่าแลว้ และผูใ้ห้เช่าตอ้งจดัหาเจา้หนา้ท่ี มาให้ค  าแนะน าและตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสม ของสถานท่ี ให้ทนัต่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาน้ี 
ทั้งน้ี โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ินจากผูเ้ช่า 
 
 ข้อ 8.  การตรวจรับ 
  เม่ือผูเ้ช่า ได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ท่ีส่งมอบถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาน้ีแล้ว ผูเ้ช่าจะออก
หลกัฐานการรับมอบ ไวเ้ป็นหนงัสือ เพื่อผูใ้หเ้ช่าน ามาใชเ้ป็นหลกัฐาน ประกอบการขอรับเงินค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
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 ข้อ 9.  การบ ารุงรักษา 
  ผูใ้หเ้ช่า มีหนา้ท่ีใหก้ารบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ ดว้ยค่าใชจ่้าย
ของผูใ้ห้เช่า โดยตอ้งจดัหาช่างผูมี้ความรู้ความช านาญ และมีฝีมือดีมาตรวจสอบ บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ข
คอมพิวเตอร์ท่ีใหเ้ช่า ตลอดอายสุัญญาเช่าน้ี อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง โดยใหมี้ระยะเวลาห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 
  การใชค้อมพิวเตอร์ตามสัญญาน้ี ให้ถือวา่อยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ตามปกติ ตามวรรคหน่ึง หากมี
เวลาคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง รวมตามเกณฑ์ค านวณนบัไม่เกินเดือนละ........ชัว่โมงหรือร้อยละ........ของเวลาใชง้าน
ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ในเดือนนั้น แลว้แต่ตวัเลขใดจะมากกวา่กนั มิฉะนั้น ผูใ้ห้เช่าตอ้งยอมให้ผูเ้ช่าคิดค่าปรับ 
เวลาท่ีไม่สามารถใชค้อมพิวเตอร์ได ้ในส่วนท่ีเกินก าหนดขา้งตน้ในอตัราชัว่โมงละ.........บาท (ค่าเช่ารายเดือน x 
0.35%) โดยยนิยอมใหผู้เ้ช่า หกัค่าปรับดงักล่าวออกจากค่าเช่าประจ าเดือน 
  เกณฑก์ารค านวณเวลาขดัขอ้ง ของคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองใหเ้ป็นดงัน้ี 
  - กรณีท่ีคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง พร้อมกนัหลายหน่วย ให้นบัเวลาขดัขอ้ง ของหน่วยท่ีมีตวัถ่วงมาก
ท่ีสุด เพียงหน่วยเดียว 
  - กรณีความเสียหาย อนัสืบเน่ืองมาจากความขดัขอ้งของคอมพิวเตอร์ แตกต่างกนั เวลาท่ีใชใ้น
การค านวณค่าปรับ จะเท่ากบัเวลาขดัขอ้งของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้น คูณดว้ยตวัถ่วงซ่ึงมีค่าต่าง ๆ ตามผนวก 4  
  เวลาคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง ในช่วงเวลานอกคาบเวลาบ ารุงรักษา ตามรายละเอียดในผนวก 2 และผู ้
เช่ามิไดแ้จง้ใหผู้เ้ช่าทราบล่วงหนา้ ตามสัญญาขอ้ 10 มิใหน้ ามานบัรวมเพื่อค านวณค่าปรับ 
 ข้อ 10.  การซ่อมแซมแก้ไข 
  10.1 ในกรณีคอมพิวเตอร์ช ารุดบกพร่อง ใชง้านไม่ไดท้ั้งหมด หรือแต่บางส่วนโดยมิใช่ความผิด
ของผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งจดัให้ช่างท่ีมีความรู้ ความช านาญและฝีมือดี มาจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้อยูใ่นสภาพใช้
งานไดดี้ ตามปกติ โดยเร่ิมการด าเนินการดงัน้ี 
   (1) กรณีคอมพิวเตอร์ช ารุดบกพร่อง ในเวลาปกติ ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งเร่ิมด าเนินการภายใน    
2 วนันบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูเ้ช่า หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูเ้ช่า 
   (2) กรณีคอมพิวเตอร์ช ารุดบกพร่อง นอกเวลาปกติ ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งเร่ิมด าเนินการภายใน
2 วนันบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูเ้ช่า หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูเ้ช่า แต่ทั้งน้ีผูเ้ช่า หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
จากผูเ้ช่า ไดแ้จง้ความประสงคใ์นการใชค้อมพิวเตอร์นอกเวลาปกติ ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหนา้ในเวลาปกติแลว้ 
  ถา้ผูใ้ห้เช่าไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคหน่ึง ผูใ้ห้เช่า ยอมให้ผูเ้ช่าปรับเป็นรายชัว่โมง ในอตัรา
ชัว่โมงละ………..บาท/เคร่ือง โดยยินยอมให้ผูเ้ช่า หกัค่าปรับดงักล่าวออกจากค่าเช่าประจ าเดือน ส าหรับจ านวน
ชัว่โมงท่ีใชใ้นการค านวณค่าปรับ จะเร่ิมนบัตั้งแต่เวลาท่ีผูเ้ช่า หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูเ้ช่าไดแ้จง้ให้ผูใ้ห้เช่า
ทราบ ถึงความช ารุดบกพร่อง จนถึงเวลาท่ีผูใ้หเ้ช่าเร่ิมด าเนินการซ่อมแซมแกไ้ข 
  10.2 ในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์ท่ีเช่า ในลกัษณะท่ี 2 และลกัษณะท่ี 3 ช ารุดบกพร่อง และผูเ้ช่าหรือผู ้
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูเ้ช่า ไดแ้จง้ให้ผูเ้ช่าทราบในเวลาปกติ ถึงการช ารุดบกพร่องแลว้ ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งซ่อมแซม
แกไ้ขคอมพิวเตอร์ ท่ีช ารุดบกพร่องนั้น ให้แลว้เสร็จจนใชง้านไดต้ามสภาพปกติ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 
จากผูเ้ช่า ไม่วา่การซ่อมแซมแกไ้ข จะกระท าในเวลาปกติ หรือนอกเวลาปกติก็ตาม ส าหรับกรณีท่ีผูเ้ช่า แจง้ให้ผูใ้ห้
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เช่าทราบนอกเวลาปกติ ถึงการช ารุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ และตอ้งการใหผู้ใ้หเ้ช่าซ่อมแซมแกไ้ข ในช่วงเวลา
ดงักล่าว ผูเ้ช่าจะตอ้งช าระค่าซ่อมแซมแกไ้ข ส าหรับช่วงเวลานั้นใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า โดยค านวณจากอตัราค่าบ ารุงรักษา
นอกเวลาปกติ ท่ีระบุในผนวก 2 คูณกบัจ านวนชัว่โมงท่ีใชจ้ริง ในการบ ารุงรักษานอกเวลาปกติ 
  10.3 ในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง ใชก้ารไม่ไดต้ามปกติ และผูเ้ช่าเห็นวา่ไม่อาจซ่อมแซมแกไ้ข
ได้ ให้ผูเ้ช่าแจง้ให้ผูเ้ช่าทราบ เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือทางโทรศพัท์ ให้จดัหาคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพ และ
ความสามารถในการใช้งาน ไม่ต ่ากว่าของเดิม มาให้ผูเ้ช่าใช้แทนภายในเวลา 3 วนันบัตั้งแต่ไดรั้บแจง้จากผูเ้ช่า 
หากผูใ้ห้เช่า ไม่สามารถจดัหาคอมพิวเตอร์ดงักล่าว มาให้ผูเ้ช่าใช้งานแทนได ้ ภายในเวลาท่ีก าหนดให้ ผูใ้ห้เช่า
ยนิยอมใหผู้เ้ช่า ปรับเป็นรายวนั ในอตัราร้อยละ 0.20 ของราคาคอมพิวเตอร์ท่ีเช่า ตามสัญญาขอ้ 2 นบัตั้งแต่วนัถดั
จากวนัครบก าหนดดงักล่าว จนกวา่ผูใ้หเ้ช่าจะด าเนินการดงักล่าวแลว้เสร็จ หรือจนกวา่ผูเ้ช่า เห็นวา่ผูใ้ห้เช่า ไม่อาจ
จดัหาคอมพิวเตอร์อ่ืนแทนได ้และบอกเลิกสัญญา ทั้งน้ี ผูเ้ช่าไม่จ  าเป็นตอ้งจ่ายค่าเช่า ในระหว่างเวลาท่ีผูเ้ช่า ไม่
สามารถใชค้อมพิวเตอร์ตามสัญญาน้ีได ้นบัตั้งแต่วนัท่ีผูใ้ห้เช่า ไดรั้บแจง้จากผูเ้ช่า ให้จดัหาคอมพิวเตอร์อ่ืนให้ผู ้
เช่าใชแ้ทน จนถึงวนัท่ีผูใ้หเ้ช่าด าเนินการดงักล่าวแลว้เสร็จ หรือจนกวา่ผูเ้ช่าบอกเลิกสัญญาแลว้แต่กรณี 
 ข้อ 11.  การใช้ประโยชน์ 
  การใชป้ระโยชน์ในคอมพิวเตอร์ ตามสัญญาน้ี ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้อยู่ภายใตก้ารจดัการ และการ
ควบคุมดูแลของผูเ้ช่าโดยส้ินเชิง นอกจากผูเ้ช่าจะใช้ในการปฏิบติังาน ของผูเ้ช่าแล้ว ผูเ้ช่าอาจให้ผูอ่ื้นมาใช้
คอมพิวเตอร์น้ีได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของผูเ้ช่า 
 ข้อ 12.  การจัดอบรม 
  ผูใ้ห้เช่าตอ้งจดัอบรมวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์ ให้แก่เจา้หน้าท่ีของผูเ้ช่า ก่อนการติดตั้งและให้
แลว้เสร็จก่อนพน้จากขอ้ผกูพนั ตามสัญญาขอ้ 4 โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ รายละเอียดของการฝึกอบรมให้เป็นไป
ตามผนวก 5 
 ข้อ 13.  หลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในวนัท าสัญญาน้ี ผูเ้ช่าไดน้ าหลกัประกนัเป็น……………………………………………………. 
................................................................................................................................................................................
เป็นจ ำนวน…………………………………………………………………………………………………………. 
มำมอบไวแ้ก่ผูเ้ช่ำ เพื่อเป็นประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำน้ี 
  หลกัประกนัท่ีผูใ้ห้เช่าน ามามอบไว ้ตามวรรคหน่ึง ผูเ้ช่าจะคืนให้เม่ือผูใ้ห้เช่าพน้จากขอ้ผูกพนั
ตามสัญญาน้ีแลว้ 
 ข้อ 14.  ข้อตกลงการใช้โปรแกรม 
  ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมปฏิบติัตามขอ้ตกลง การใชโ้ปรแกรมตามท่ีก าหนดไวใ้นผนวก 7 
 ข้อ 15.  การรับประกนัความเสียหาย 
  ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือ
สิทธิบตัรเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ตามสัญญาน้ี โดยผูเ้ช่ามิไดแ้กไ้ขดดัแปลงไปจากเดิม ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งด าเนินการทั้ง
ปวง เพื่อใหก้ารกล่าวอา้ง หรือการเรียกร้องดงักล่าวระงบัส้ินไปโดยเร็ว หากผูใ้ห้เช่ามิอาจกระท าได ้และผูเ้ช่าตอ้ง
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รับผดิชดใชค้่าเสียหาย ต่อบุคคลภายนอก เน่ืองจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิบตัรดงักล่าว ผูใ้ห้เช่าตอ้ง
เป็นผูช้  าระค่าเสียหาย และค่าใชจ่้าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผูเ้ช่า ทั้งน้ี ผูเ้ช่าตอ้งแจง้ให้
ผูใ้หเ้ช่าทราบ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในเม่ือไดมี้การกล่าวอา้ง หรือใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 
 ข้อ 16.  ความรับผดิต่อความเสียหาย 
  ผูเ้ช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่คอมพิวเตอร์ อนัไม่ใช่
ความผดิของผูเ้ช่า ตลอดระยะเวลาท่ีคอมพิวเตอร์ อยูใ่นความครอบครองของผูเ้ช่า 
  ถา้เกิดความเสียหายข้ึนแก่คอมพิวเตอร์ หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของคอมพิวเตอร์ ท่ีอยู่ในความ
ครอบครองของผูเ้ช่า ตามวรรคแรก ผูใ้ห้เช่าต้องด าเนินการทุกประการ ตามท่ีจ าเป็นเพื่อท าให้คอมพิวเตอร์ 
กลบัคืนสภาพท่ีใชง้านไดดี้ดงัเดิม โดยเร็วท่ีสุด และในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการให้คอมพิวเตอร์ คืนสู่สภาพท่ีใช้
งานไดดี้ดงัเดิมได ้หรือในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์สูญหาย  ผูใ้ห้เช่าตอ้งน าคอมพิวเตอร์เคร่ืองใหม่ท่ีมีคุณภาพ และ
ความสามารถใชง้าน ไม่ต ่ากวา่คอมพิวเตอร์เดิมมาติดตั้ง ให้แก่ผูเ้ช่า เม่ือส่งเจา้หนา้ท่ีมาตรวจเช็ควิเคราะห์อาการ
แล้วไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้น าคอมพิวเตอร์มาทดแทนภายใน 3 วนั นับแต่วนัท่ีผูใ้ห้เช่าไดรั้บแจง้จากผูเ้ช่า
คอมพิวเตอร์ท่ีน ามาติดตั้งแทนน้ี ให้ถือเป็นคอมพิวเตอร์ตามนยัขอ้ 2 แห่งสัญญาน้ีดว้ย ทั้งน้ีในการปฏิบติัตาม
สัญญาขอ้น้ี ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเองทั้งส้ิน 
 ข้อ 17.  การบอกเลกิสัญญา 
  เม่ือครบก าหนดติดตั้ง และส่งมอบคอมพิวเตอร์ ตามสัญญาขอ้ 7 แลว้ ถา้ผูใ้ห้เช่าไม่ติดตั้งและส่ง
มอบคอมพิวเตอร์บางรายการ หรือทั้ งหมดให้แก่ผูเ้ช่า ภายในก าหนดเวลาตามสัญญาข้อ 7 หรือส่งมอบ
คอมพิวเตอร์ ไม่ตรงตามสัญญาขอ้ 2 หรือมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้ง ตามสัญญาขอ้ 6 หรือติดตั้งแลว้เสร็จ และส่งมอบ
ภายในก าหนด แต่ใชง้านไม่ไดค้รบถว้นตามสัญญาขอ้ 7 หรือผูใ้ห้เช่าไม่ปฏิบติัตามสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใด ผูเ้ช่ามี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได ้
  ในกรณีท่ีผูเ้ช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผูเ้ช่ามีสิทธิริบหลกัประกนั หรือเรียกร้องจากธนาคารผู ้
ออกหนงัสือค ้าประกนั ตามสัญญาขอ้ 14 เป็นจ านวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนก็ไดแ้ลว้แต่ผูเ้ช่าจะเห็นสมควร 
และถา้ผูเ้ช่าตอ้งเช่าคอมพิวเตอร์ จากบุคคลอ่ืนทั้งหมด หรือแต่บางส่วนภายในก าหนด 4 เดือน นบัแต่วนับอกเลิก
สัญญา ผูใ้หเ้ช่ายอมรับผดิชดใชค้่าเช่าท่ีเพิ่มข้ึน จากค่าเช่าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาน้ีดว้ย 

ข้อ 18.  ค่าปรับ 
  ในกรณีท่ีผูเ้ช่า ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ้ 18 ผูใ้ห้เช่าจะตอ้งช าระค่าปรับ ให้ผูเ้ช่าเป็น
รายวนัในอตัราร้อยละ 0.20 ของราคาคอมพิวเตอร์ ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ นบัแต่วนัถดัจากวนัครบก าหนดส่งมอบ ตาม
สัญญาจนถึงวนัท่ีผูใ้หเ้ช่า ไดน้ าคอมพิวเตอร์มาส่งมอบใหแ้ก่ผูเ้ช่าจนถูกตอ้งครบถว้น 
 การคิดค่าปรับ ในกรณีคอมพิวเตอร์ท่ีตกลงเช่าเป็นระบบ ถ้าผูใ้ห้เช่าส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาด
ส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไป หรือส่งมอบทั้งหมด แต่ใชง้านไม่ไดถู้กตอ้งครบถว้น ตามผนวก 3 ให้ถือวา่ยงั
ไม่ไดส่้งมอบคอมพิวเตอร์นั้นเลย และใหคิ้ดค่าปรับ จากราคาคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ 
 ในระหว่างท่ีผูเ้ช่า ยงัมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผูเ้ช่าเห็นว่าผูใ้ห้เช่า ไม่อาจปฏิบติัตามสัญญา
ต่อไปได ้ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลกัประกนั หรือเรียกร้องจากธนาคารผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนั 
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ตามสัญญาขอ้ 14 กบัเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าท่ีเพิ่มข้ึน ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาขอ้ 18 วรรคสองก็ได ้และถา้ผู ้
เช่าไดแ้จง้ขอ้เรียกร้อง ให้ช าระค่าปรับไปยงัผูใ้ห้เช่า เม่ือครบก าหนดส่งมอบแลว้ ผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะปรับผูใ้ห้เช่า 
จนถึงวนับอกเลิกสัญญาไดอี้กดว้ย 
 ข้อ 19.  การน าคอมพวิเตอร์กลบัคืนไป 
  เม่ือสัญญาส้ินสุดลง ไม่ว่าจะโดยการบอกเลิกสัญญา หรือครบอายุสัญญา ผูใ้ห้เช่าต้องน า
คอมพิวเตอร์กลบัคืนไปภายใน.......................วนั โดยผูใ้หเ้ช่าเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายเองทั้งส้ิน 
  ถา้ผูใ้หเ้ช่า ไม่น าคอมพิวเตอร์กลบัคืนไปภายในก าหนดเวลา ตามวรรคหน่ึง ผูเ้ช่าจะก าหนดเวลา
ใหผู้ใ้หเ้ช่า น าคอมพิวเตอร์กลบัคืนไปอีกคร้ังหน่ึง หากพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ ผูใ้ห้เช่ายงัไม่น าคอมพิวเตอร์
กลบัคืนไปอีก ผูเ้ช่ามีสิทธิน าคอมพิวเตอร์ ออกขายทอดตลาด เงินท่ีไดจ้ากการออกขายทอดตลาด ผูใ้ห้เช่ายอมให้
ผูเ้ช่าหกัเป็นค่าปรับ และหกัเป็นค่าใชจ่้าย และค่าเสียหายท่ีเกิดแก่ผูเ้ช่าได ้ซ่ึงรวมถึงค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีผูเ้ช่าไดเ้สีย
ไป ในการด าเนินการขายทอดตลาด คอมพิวเตอร์ดงักล่าว ค่าใช้จ่ายในการท าสถานท่ี ท่ีร้ือถอนคอมพิวเตอร์
ออกไป ใหมี้สภาพดงัท่ีเป็นอยูเ่ดิมก่อนท าสัญญาน้ี  เงินท่ีเหลือจากการหกัค่าเสียหายแลว้ ผูเ้ช่าจะคืนให้แก่ผูใ้ห้เช่า 
ในระหวา่งคอมพิวเตอร์อยูใ่นความครอบครองของผูเ้ช่า นบัแต่วนัท่ีผูเ้ช่าบอกเลิกสัญญา ผูเ้ช่าไม่ตอ้งรับผิดชอบ 
ในความเสียหายใด ๆ ทั้งส้ินอนัเกิดแก่คอมพิวเตอร์ อนัมิใช่ความผดิของผูเ้ช่า** 
 ข้อ 20.  การโอนกรรมสิทธ์ิให้บุคคลอืน่ 
  ในระหวา่งอายสุัญญาเช่า ผูใ้หเ้ช่าจะไม่โอนกรรมสิทธ์ิในคอมพิวเตอร์ท่ีให้เช่า แก่บุคคลอ่ืนหาก
ผูใ้หเ้ช่าฝ่าฝืน ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
  เม่ือ ”ผูเ้ช่ำ” ไดช้ ำระหน้ีใดๆ ตำมสัญญำน้ีแก่ ”ผูใ้ห้เช่ำ” ครบถว้นถูกตอ้งทุกประกำรแลว้ ”ผูใ้ห้
เช่ำ” จะไดท้ ำหนงัสือรับรองให้ ในกรณี “ผูเ้ช่ำ” ไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขสัญญำ ”ผูใ้หเ้ช่ำ” มีควำมยินดีท่ีจะโอนมอบ
ทรัพยสิ์นทั้งหมดใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของ “ผูเ้ช่ำ” 
 ข้อ 21.  การรับผดิชดใช้ค่าเสียหาย 

ถา้ผูใ้หเ้ช่าไม่ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้หน่ึงขอ้ใดดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ผูเ้ช่าแลว้ ผูใ้หเ้ช่าตอ้งชดใชค้่าเสียหาย ใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยส้ินเชิง ภายในก าหนด  30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผู ้
เช่า 

ข้อ 22.  การขอขยายเวลาส่งมอบ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อนัเน่ืองมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผูเ้ช่า 
หรือจากพฤติการณ์อนัใดอนัหน่ึง ซ่ึงผูใ้ห้เช่าไม่ตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผูใ้ห้เช่าไม่สามารถส่ง
มอบคอมพิวเตอร์ ตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได ้ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิขอขยายเวลาท าการ ตามสัญญาหรือ
ของด หรือลดค่าปรับได ้โดยจะตอ้งแจง้เหตุหรือพฤติการณ์ดงักล่าว พร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสือ ให้ผูเ้ช่าทราบ
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง 
  ถา้ผูใ้หเ้ช่า ไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือวา่ผูใ้ห้เช่า ไดส้ละสิทธ์ิเรียกร้องใน
การท่ีจะขอขยายเวลาท าการ ตามสัญญาหรือของด หรือลดค่าปรับโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน เวน้แต่กรณีเหตุ
เกิดจากความผดิ หรือความบกพร่องของฝ่ายผูเ้ช่า ซ่ึงมีหลกัฐานชดัแจง้ หรือผูเ้ช่าทราบดีอยูแ่ลว้ตั้งแต่ตน้ 
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  การขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหน่ึง อยูใ่นดุลพินิจของผูเ้ช่า
ท่ีจะพิจารณา 
  สัญญาน้ีท าข้ึนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นส าคญัต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง
ยดึถือไวฝ่้ายละฉบบั 
 
 
 

(ลงช่ือ)………….………………….ผูเ้ช่า 
                                                                          (....................................................) 
 

(ลงช่ือ)…………………………….ผูใ้หเ้ช่า 
  (……….……………………………….) 

 
(ลงช่ือ)……………………………..พยาน 
  (……….……………………………….) 

  
(ลงช่ือ)……………………………..พยาน 
  (……………….……………………….) 
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ผนวก 1 
รายการคอมพวิเตอร์ทีเ่ช่า 

 
รายการ จ านวน หมายเหตุ 
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ผนวก 2 
รายการคอมพวิเตอร์ทีเ่ช่า 

 
“ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอียดเอกสำรแนบทำ้ยใบยืน่ขอ้เสนอรำคำเช่ำดว้ยวธีิกำรสอบรำคำและแคตตำล็อก” 
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ผนวก 3 
รายละเอยีดการทดสอบ การใช้งานของคอมพวิเตอร์ 

 
“ไม่ระบุ” 
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ผนวก 4 
การก าหนดตัวถ่วงของคอมพวิเตอร์ 

 
“ไม่ระบุ” 

 
 



13 
 

ผนวก 5 
การอบรมวชิาการด้านคอมพิวเตอร์ 

 
“ไม่ระบุ” 
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ผนวก 6 
รายการเอกสารคู่มือ การใช้คอมพวิเตอร์ 

 
“ไม่ระบุ” 
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ผนวก 7 
ข้อก าหนดการใช้โปรแกรม 

 
“ไม่ระบุ” 

 
 


