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 คูสัญญาไดตกลงกนัมีขอความดงัตอไปนี ้
 
 ขอ 1. นิยาม 
 ในสัญญานี ้
 ”คาเชา” หมายความรวมถงึคาบํารุงรักษาดวย 
 ”คาบํารุงรักษา” หมายความรวมถงึคาใชจายทั้งสิน้ ในการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข 
 ”การบํารุงรักษา” หมายความรวมถึงการซอมแซมแกไข และเปลี่ยนแปลงสวนประกอบที่เกีย่วกับ
คอมพิวเตอรทีเ่ชา 
 ”การซอมแกไข” หมายความรวมถึงการซอมแซมแกไข ไมวาจะเปนการซอมแซมแกไขเล็กนอย
หรือไม 
 ”การเชาลกัษณะที1่” ไดแกการเชาที่ผูเชาสามารถใชคอมพิวเตอร โดยไมจํากัดชั่วโมงการ 
ใชงานในแตละเดือน ซึง่รวมถึงคาบาํรุงรักษา ในคาบเวลาที่ตองการบาํรุงรักษาทีก่ําหนด ในผนวก 2 
 ”การเชาลกัษณะที ่ 2” ไดแก การเชาทีม่ีการกาํหนดอัตราคาเชา ข้ันต่ําตอเดือน ซึง่รวมถงึคา
บํารุงรักษาในเวลาปกติ แบงออกเปน 2 กรณี คือ 
 กรณีที่ 1 ไดแก กรณีที่ใชคอมพิวเตอรไมเกิน 176 ชั่วโมง ในแตละเดือนผูเชาจะเสยีคาเชา
ประจําเดือนของคอมพวิเตอรหนวยนัน้ เทากับอัตราคาเชาตอเดือนทีก่าํหนดในผนวก 2 



 

 กรณีที่ 2 ไดแก กรณีที่ใชคอมพิวเตอรเกิน 176 ชัว่โมง ในแตละเดือนผูเชา จะเสียคาเชา
ประจําเดือนของคอมพวิเตอรหนวยนัน้ เทากับผลบวกระหวางคาเชาตอเดือนที่กาํหนด ในผนวก 2 กับคา
เชาสวนเพิ่ม ซึ่งคํานวณจากคาเชาตอชัว่โมงของคอมพวิเตอรหนวยนัน้ ตามที่กาํหนดในผนวก 2 คูณกับ
จํานวนชัว่โมงที่เกนิกวา 176 ชั่วโมงในเดือนนัน้ 
 ”การเชาลกัษณะที่ 3” ไดแก การเชาที่ผูเชาสามารถใชคอมพิวเตอร โดยเสียคาเชาประจําเดือน
ตามจํานวนชัว่โมงที่ใชจริง ของรายการนั้น ในอัตราคาเชาตอชั่วโมงทีก่ําหนด ในผนวก 2 ซึ่งรวมถงึคา
บํารุงรักษา ในเวลาปกติแลว 
 ”ในเวลาปกต”ิ หมายถงึในชวงเวลาระหวาง 08.00 น. – 17.00 น. ของวันจนัทรถึงวันศกุร 
 ”คาบํารุงรักษา นอกเวลาปกติ” หมายถงึคาบํารุงรักษาเฉพาะสวนที่เพิ่มเติม จากคาบํารุงรักษา
ในเวลาปกต ิ
 
 ขอ 2. ขอตกลงเชา 
 ผูเชาตกลงเชาและใหผูเชาตกลงใหเชาเครือ่งคอมพวิเตอร อุปกรณประมวลผลระบบคอมพิวเตอร
………………………………..ซึ่งเปนผลิตภัณฑของ……………...………….ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา 
“คอมพิวเตอร” ตามรายละเอียดแนบทายสัญญาในผนวก 1 
  ในกรณีที่ผูใหเชา ประสงคจํานาํคอมพวิเตอร รายการใดตางไปจากรายละเอยีดที่
กําหนดไว ในผนวก 1 มาติดตั้งใหผูเชา ผูใหเชาจะตองไดรับความเหน็ชอบเปนหนงัสือ จากผูเชากอน และ
คอมพิวเตอรรายการใดที่จะนํา มาติดตั้งดงักลาวนัน้ จะตองมีคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนดไว ในผนวก 1 
 
 ขอ 3 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญาตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึง่ของสัญญานี ้
 3.1 ผนวก 1 รายการคอมพวิเตอรที่เชา จาํนวน……………หนา 
 3.2 ผนวก 2 รายการคอมพวิเตอร ที่มกีารเชาลักษณะตาง ๆ จํานวน………..หนา 
 3.3 ผนวก 3 รายละเอยีดการทดสอบ การใชงานของคอมพิวเตอร จาํนวน……..หนา 
 3.4 ผนวก 4 การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร จํานวน…………..หนา 
 3.5 ผนวก 5 การอบรมวิชาการ ดานคอมพวิเตอร จํานวน…………...หนา 
 3.6 ผนวก 6 รายการเอกสารคูมือ การใชคอมพิวเตอร จาํนวน…………..หนา 
 3.7 ผนวก 7 ขอกําหนดการใชโปรแกรม จํานวน……………หนา 
 ความใดในเอกสารแนบทาย ที่ขัดแยงกับขอความในสญัญานี้ ใหใชขอความในสญัญานี้บงัคับ 
 
 



 

 ขอ 4. ระยะเวลาการเชา 
 สัญญานี้ มีผลบังคับต้ังแตวันที่ลงนามในสัญญา แตระยะเวลาการคํานวณคาเชาคอมพวิเตอร
ตามสัญญานีใ้หมีกาํหนด……..ป นับต้ังแตวันถัดจากวนัที่ผูเชารับมอบคอมพิวเตอร 
 
 ขอ 5. การชาํระคาเชา 
 การเชาคอมพวิเตอรตามสญัญานี ้ เปนการเชาแบบมกีําหนดระยะเวลา โดยผูเชาจะชาํระคาเชา
เปนรายเดือน ตามเดือนแหงปฏิทิน ประกอบดวยการเชา………ลักษณะตามทีก่ําหนดในผนวก 2 
 กรณีการเชาลกัษณะที ่ 1 หรือลักษณะที ่ 2 หากการเชาในเดือนแรก ไมครบเดือนแหงปฏิทนินัน้ 
ใหคํานวณคาเชา เร่ิมต้ังแตวนัถัดจากวนัทีผู่เชา รับมอบคอมพิวเตอรจากผูใหเชา ตามสัญญาขอ 8 จนถึง
วันสุดทาย แหงเดือนปฏิทนินัน้ สวนการเชาเดือนสุดทาย ใหคํานวณคาเชาตั้งแตวันแรกของเดอืนปฏิทนิ
นั้น จนถึงวันสิน้สุดสัญญา 
 การคํานวณคาเชาตามวรรคสอง สําหรับการเชาลกัษณะที ่ 1 ใหคํานวณคาเชาตอวัน จากอตัรา
คาเชาตอเดือนในผนวก 2 หารดวย 30 สวนการเชาลกัษณะที ่ 2 ใหคํานวณคาเชาตอวันจากอัตราคาเชา
ตอเดือนในผนวก 2 หารดวย 22 
 
 ขอ 6. การรบัรองคุณภาพ 
 ผูใหเชารับรองวาคอมพิวเตอรที่ใหเชา ตามสัญญานี ้ มีคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนดไว ตาม
ผนวก 1 
 
 ขอ 7. การสงมอบและติดต้ัง 
 ผูใหเชา จะทาํการขนสงและติดตั้งคอมพวิเตอรที่เชา ตามสัญญานี ้ ใหถกูตองครบถวนตามที่
กําหนดไว ในสัญญาขอ 2 แหงสัญญานี้ ในลักษณะพรอมที่จะใชงานได ตามรายละเอียดการทดสอบ
แนบทายสัญญา ในผนวก 3 ใหแกผูเชา ณ ………………………….. และสงมอบใหแกผูเชาภายใน
……….วัน นบัแตวันที่คูสัญญาไดลงนามในสัญญา ซึง่ผูใหเชาตองเปนผูจัดหาอุปกรณประกอบ พรอมทัง้
เครื่องมือที่จาํเปน ในการติดตั้ง โดยใหผูเชาเปนผูออกคาใชจายเองทัง้สิ้น 
 ผูใหเชาจะตองแจงกาํหนดเวลาติดตั้งแลวเสร็จ พรอมที่จะใชงาน และสงมอบคอมพิวเตอรได 
เปนหนงัสือตอผูเชา ณ…………ในเวลาราชการกอนวนักาํหนดสงมอบตามวรรคหนึ่ง ไมนอยกวา
………………วันทําการ 
 ผูใหเชา ตองออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร รวมทั้งระบบอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของตามมาตรฐาน
ของผูใหเชา ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูเชาแลว และผูใหเชาตองจดัหาเจาหนาที ่ มาใหคาํแนะนําและ



 

ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ของสถานที่ ใหทนัตอการติดตั้งคอมพิวเตอรภายใน ……..วนันับแต
วันที่ลงนามในสัญญานี้ ทั้งนี้ โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิน้จากผูเชา 
 
 ขอ 8. การตรวจรับ 
 เมื่อผูเชา ไดตรวจรับคอมพิวเตอรที่สงมอบถูกตองครบถวน ตามสัญญานี้แลว ผูเชาจะออก
หลักฐานการรบัมอบ ไวเปนหนังสือ เพื่อผูใหเชานาํมาใชเปนหลกัฐาน ประกอบการขอรับเงินคาเชา
คอมพิวเตอร 
 
 ขอ 9. การบาํรุงรักษา 
 ผูใหเชา มหีนาที่ใหการบาํรุงรักษาคอมพวิเตอร ใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ ดวยคาใชจาย
ของผูเชา โดยตองจัดหาชางผูมีความรูความชํานาญ และมีฝมือดีมาตรวจสอบ บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขคอมพิวเตอรที่ใหเชา ตลอดอายุสัญญาเชานี้ อยางนอยเดือนละ……………คร้ัง โดยใหมีระยะเวลา
หางกนัไมนอยกวา…………..วัน 
 การใชคอมพวิเตอรตามสัญญานี ้ ใหถือวาอยูในสภาพใชงานไดดีตามปกติ ตามวรรคหนึง่ หากมี
เวลาคอมพิวเตอรขัดของ รวมตามเกณฑคํานวณนับไมเกนิเดือนละ…………..ชั่วโมงหรือรอยละ
…………….ของเวลาใชงานทั้ง หมดของคอมพวิเตอรในเดือนนัน้ แลวแตตัวเลขใดจะมากกวากนั 
มิฉะนัน้ ผูใหเชาตองยอมใหผูเชาคิดคาปรับ เวลาที่ไมสามารถใชคอมพิวเตอรได ในสวนที่เกินกาํหนด
ขางตนในอัตราชั่วโมงละ………………บาท โดยยนิยอมใหผูเชา   หักคาปรับดังกลาวออกจากคาเชา
ประจําเดือน 
 เกณฑการคํานวณเวลาขัดของ ของคอมพิวเตอรตามวรรคสองใหเปนดังนี ้
 - กรณีที่คอมพิวเตอรขัดของ พรอมกนัหลายหนวย ใหนับเวลาขัดของ ของหนวยทีม่ีตัวถวงมาก
ที่สุด เพียงหนวยเดียว 
 - กรณีความเสียหาย อันสบืเนื่องมาจากความขัดของของคอมพวิเตอร แตกตางกนั เวลาที่ใชใน
การคํานวณคาปรับ จะเทากับเวลาขัดของของคอมพวิเตอรหนวยนัน้ คูณดวยตัวถวงซึง่มีคาตาง ๆ ตาม
ผนวก 4  
 เวลาคอมพิวเตอรขัดของ ในชวงเวลานอกคาบเวลาบํารุงรักษา ตามรายละเอียดในผนวก 2 และ
ผูเชามิไดแจงใหผูเชาทราบลวงหนา ตามสญัญาขอ 10 มิใหนาํมานับรวมเพื่อคํานวณคาปรับ 
 
 
 
 



 

 ขอ 10. การซอมแซมแกไข 
 10.1 ในกรณีคอมพิวเตอรชาํรุดบกพรอง ใชงานไมไดทัง้หมด หรือแตบางสวนโดยมิใชความผิด
ของผูเชา ผูใหเชาจะตองจดัใหชางที่มีความรู ความชาํนาญและฝมือดี มาจัดการซอมแซมแกไขใหอยูใน
สภาพใชงานไดดี ตามปกติ โดยเริ่มการดําเนินการดังนี ้
 (1) กรณีคอมพิวเตอรชํารุดบกพรอง ในเวลาปกติ ผูใหเชาจะตองเริม่ดําเนนิการภายใน……….
นับแตเวลาที่ไดรับแจงจากผูเชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเชา 
 (2) กรณีคอมพิวเตอรชํารุดบกพรอง นอกเวลาปกติ ผูใหเชาจะตองเริม่ดําเนนิการภายใน……….
นับแตเวลาที่ไดรับแจงจากผูเชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเชา แตทั้งนี้ผูเชา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากผูเชา ไดแจงความประสงคในการใชคอมพิวเตอรนอกเวลาปกติ ใหผูใหเชาทราบลวงหนาในเวลาปกติ
แลว 
 ถาผูใหเชาไมสามารถปฏิบตัิตามวรรคหนึ่ง ผูใหเชา ยอมใหผูเชาปรับเปนรายชั่วโมง ในอตัรา
ชั่วโมงละ…………บาท โดยยินยอมใหผูเชา หักคาปรับดังกลาวออกจากคาเชาประจําเดือน สําหรับ
จํานวนชัว่โมงที่ใชในการคํานวณคาปรับ จะเริ่มนับต้ังแตเวลาที่ผูเชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเชาได
แจงใหผูใหเชาทราบ ถึงความชํารุดบกพรอง จนถงึเวลาที่ผูใหเชาเริ่มดําเนนิการซอมแซมแกไข 
 10.2 ในกรณีที่คอมพวิเตอรที่เชา ในลักษณะที่ 2 และลักษณะที ่3 ชํารุดบกพรอง และผูเชาหรือผู
ที่ไดรับมอบหมายจากผูเชา ไดแจงใหผูเชาทราบในเวลาปกติ ถึงการชํารุดบกพรองแลว ผูใหเชาจะตอง
ซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร ที่ชาํรุดบกพรองนัน้ ใหแลวเสร็จจนใชงานไดตามสภาพปกต ิ โดยไมคิด
คาใชจายใด ๆ ทั้งสิน้ จากผูเชา ไมวาการซอมแซมแกไข จะกระทําในเวลาปกติ หรือนอกเวลาปกติก็ตาม 
สําหรับกรณีทีผู่เชา แจงใหผูใหเชาทราบนอกเวลาปกติ ถึงการชํารุดบกพรองของคอมพวิเตอร และ
ตองการใหผูใหเชาซอมแซมแกไข ในชวงเวลาดังกลาว ผูเชาจะตองชําระคาซอมแซมแกไข สําหรับ
ชวงเวลานัน้ใหแกผูใหเชา โดยคํานวณจากอัตราคาบาํรุงรักษานอกเวลาปกติ ที่ระบุในผนวก 2 คูณกับ
จํานวนชัว่โมงที่ใชจริง ในการบํารุงรักษานอกเวลาปกต ิ
 10.3 ในกรณีที่คอมพวิเตอรขัดของ ใชการไมไดตามปกติ และผูเชาเห็นวาไมอาจซอมแซมแกไข
ได ใหผูเชาแจงใหผูเชาทราบ เปนลายลักษณอักษร ใหจัดหาคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ และความสามารถ
ในการใชงาน ไมต่ํากวาของเดิม มาใหผูเชาใชแทนภายในเวลา…………วัน นบัต้ังแตวันที่ไดรับแจงจากผู
เชา หากผูใหเชา ไมสามารถจัดหาคอมพิวเตอรดังกลาว มาใหผูเชาใชงานแทนได ภายในเวลาที่
กําหนดให ผูใหเชายินยอมใหผูเชา ปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ……………..ของราคาคอมพิวเตอรที่
เชา ตามสัญญาขอ 2 นับต้ังแตวันถัดจากวนัครบกําหนดดังกลาว จนกวาผูใหเชาจะดําเนนิการดังกลาว
แลวเสร็จ หรือจนกวาผูเชา เหน็วาผูใหเชา ไมอาจจัดหาคอมพิวเตอรอ่ืนแทนได และบอกเลิกสัญญา ทั้งนี ้
ผูเชาไมจําตองจายคาเชา ในระหวางเวลาที่ผูเชา ไมสามารถใชคอมพิวเตอรตามสญัญานี้ได นบัต้ังแต



 

วันที่ผูใหเชา ไดรับแจงจากผูเชา ใหจัดหาคอมพวิเตอรอ่ืนใหผูเชาใชแทน จนถงึวนัที่ผูใหเชาดาํเนินการ
ดังกลาวแลวเสร็จ หรือจนกวาผูเชาบอกเลิกสัญญาแลวแตกรณี 
 
 ขอ 11. การใชประโยชน 
 การใชประโยชนในคอมพิวเตอร ตามสัญญานี ้ ผูใหเชายินยอมใหอยูภายใตการจัดการ และการ
ควบคุมดูแลของผูเชาโดยสิน้เชิง นอกจากผูเชาจะใชในการปฏิบัติงาน ของผูเชาแลว ผูเชาอาจใหผูอ่ืนมา
ใชคอมพิวเตอรนี้ได โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูเชา 
 
 ขอ 12. การจดัอบรม 
 ผูใหเชาตองจดัอบรมวิชาการดานคอมพวิเตอร ใหแกเจาหนาที่ของผูเชา กอนการติดตั้งและให
แลวเสร็จกอนพนจากขอผูกพัน ตามสัญญาขอ 4 โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ รายละเอียดของการฝกอบรม
ใหเปนไปตามผนวก 5 
 
 ขอ 13. คูมือการใชคอมพวิเตอร 
 ผูใหเชาตองจดัหาคูมือการใชคอมพิวเตอร ที่ใหเชาตามสัญญานี ้ ตามทีก่ําหนดไวในผนวก 6 
พรอมทัง้ปรับปรุงใหทนัสมยั ตลอดอายุสัญญานี ้ ใหกับผูเชาโดยไมคิดมูลคา นับแตวันสงมอบ
คอมพิวเตอร 
 
 ขอ 14. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในวนัทาํสัญญานี ้ ผูเชาไดนําหลกัประกันเปน……………………เปนจาํนวน…………บาทมา
มอบไวแกผูเชา เพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญานี ้
 หลักประกนัทีผู่ใหเชานํามามอบไว ตามวรรคหนึง่ ผูเชาจะคนืใหเมื่อผูใหเชาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญานีแ้ลว 
 
 ขอ 15. ขอตกลงการใชโปรแกรม 
 ผูใหเชายินยอมปฏิบัติตามขอตกลง การใชโปรแกรมตามที่กําหนดไวในผนวก 7  
 
 ขอ 16. การรบัประกันความเสียหาย 
 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกลาวอาง หรือใชสิทธิเรียกรองใด ๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตามสัญญานี ้ โดยผูเชามิไดแกไขดัดแปลงไปจากเดิม ผูใหเชาจะตอง
ดําเนนิการทั้งปวง เพื่อใหการกลาวอาง หรือการเรียกรองดังกลาวระงับส้ินไปโดยเร็ว หากผูใหเชามิอาจ
กระทาํได และผูเชาตองรับผิดชดใชคาเสียหาย ตอบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแหงการละเมิดลิขสิทธิ ์



 

หรือสิทธิบัตรดังกลาว ผูใหเชาตองเปนผูชําระคาเสียหาย และคาใชจาย รวมทัง้คาฤชาธรรมเนยีมและคา
ทนายความแทนผูเชา ทั้งนี ้ ผูเชาตองแจงใหผูใหเชาทราบ เปนลายลักษณอักษร ในเมื่อไดมีการกลาวอาง 
หรือใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดยไมชักชา 
 
 ขอ 17. ความรับผิดตอความเสียหาย 
 ผูเชาไมตองรับผิดชอบตอการสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกคอมพวิเตอร อันไมใช
ความผิดของผูเชา ตลอดระยะเวลาที่คอมพิวเตอร อยูในความครอบครองของผูเชา 
 ถาเกิดความเสียหายขึ้นแกคอมพิวเตอร หรือสวนใดสวนหนึ่งของคอมพิวเตอร ที่อยูในความครบ
ครองของผูเชา ตามวรรคแรก ผูใหเชาตองดําเนนิการทุกประการ ตามที่จําเปนเพื่อทําใหคอมพิวเตอร 
กลับคืนสภาพที่ใชงานไดดีดังเดิม โดยเร็วที่สุด และในกรณีที่ไมอาจดําเนนิการใหคอมพิวเตอร คนืสูสภาพ
ที่ใชงานไดดีดังเดิมได หรือในกรณีที่คอมพิวเตอรสูญหาย  ผูใหเชาตองนาํคอมพิวเตอรเครื่องใหมทีม่ี
คุณภาพ และความสามารถใชงาน ไมต่ํากวาคอมพิวเตอรเดิมมาติดตั้ง ใหแกผูเชาแทนภายใน…………..
วัน นับแตวนัที่ผูใหเชาไดรับแจงจากผูเชาคอมพวิเตอรที่นาํมาติดตั้งแทนนี้ ใหถือเปนคอมพวิเตอรตามนัย
ขอ 2 แหงสัญญานี้ดวย ทั้งนี้ในการปฏิบัติตามสัญญาขอนี้ ผูใหเชาเปนผูออกคาใชจายเองทัง้สิน้ 
 
 ขอ 18. การบอกเลิกสัญญา 
 เมื่อครบกําหนดติดตั้ง และสงมอบคอมพวิเตอร ตามสัญญาขอ 7 แลว ถาผูใหเชาไมติดตั้งและสง
มอบคอมพิวเตอรบางรายการ หรือทั้งหมดใหแกผูเชา ภายในกาํหนดเวลาตามสญัญาขอ 7 หรือสงมอบ
คอมพิวเตอร ไมตรงตามสญัญาขอ 2 หรือมีคุณสมบัติไมถูกตอง ตามสัญญาขอ 6 หรือติดตั้งแลวเสร็จ 
และสงมอบภายในกําหนด แตใชงานไมไดครบถวนตามสัญญาขอ 7 หรือผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาขอ
หนึง่ขอใด ผูเชามีสิทธิบอกเลกิสัญญาได 
 ในกรณีที่ผูเชาใชสิทธิบอกเลกิสัญญา ผูเชามีสิทธิริบหลกัประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออก
หนงัสือคํ้าประกัน ตามสัญญาขอ 14 เปนจํานวนเงินทัง้หมด หรือบางสวนก็ไดแลวแตผูเชาจะเหน็สมควร 
และถาผูเชาตองเชาคอมพิวเตอร จากบุคคลอื่นทัง้หมด หรือแตบางสวนภายในกาํหนด……….เดือน นับ
แตวันบอกเลกิสัญญา ผูใหเชายอมรับผิดชดใชคาเชาที่เพิ่มข้ึน จากคาเชาทีก่ําหนดไวในสัญญานีด้วย 
 
 ขอ 19. คาปรับ 
 ในกรณทีี่ผูเชา ไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ 18 ผูใหเชาจะตองชําระคาปรับ ใหผูเชาเปน
รายวนัในอัตรารอยละ…….(……..%)  ของราคาคอมพวิเตอร ที่ยงัไมไดรับมอบ นับแตวันถัดจากวันครบ
กําหนดสงมอบ ตามสัญญาจนถงึวนัที่ผูใหเชา ไดนําคอมพิวเตอรมาสงมอบใหแกผูเชาจนถูกตองครบถวน 



 

 การคิดคาปรับ ในกรณีคอมพิวเตอรที่ตกลงเชาเปนระบบ ถาผูใหเชาสงมอบเพยีงบางสวน หรือ
ขาดสวนประกอบสวนหนึง่สวนใดไป หรือสงมอบทัง้หมด แตใชงานไมไดถูกตองครบถวน ตามผนวก 3 ให
ถือวายังไมไดสงมอบคอมพวิเตอรนั้นเลย และใหคิดคาปรับ จากราคาคอมพวิเตอรทั้งระบบ 
 ในระหวางที่ผูเชา ยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานัน้ ถาผูเชาเหน็วาผูใหเชา ไมอาจปฏิบัติตาม
สัญญาตอไปได ผูเชาจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกนั หรือเรียกรองจากธนาคารผูออก
หนงัสือคํ้าประกัน ตามสัญญาขอ 14 กบัเรียกรองใหชดใชคาเชาที่เพิ่มข้ึน ตามทีก่ําหนดไวในสญัญาขอ 
18 วรรคสองก็ได และถาผูเชาไดแจงขอเรียกรอง ใหชาํระคาปรับไปยังผูใหเชา เมือ่ครบกําหนดสงมอบ
แลว ผูเชามีสิทธทิี่จะปรับผูใหเชา จนถึงวนับอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 
 ขอ 20. การนําคอมพิวเตอรกลับคืนไป 
 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ไมวาจะโดยการบอกเลิกสัญญา หรือครบอายุสัญญา ผูใหเชาตองนาํ
คอมพิวเตอรกลับคืนไปภายใน…………วัน โดยผูใหเชาเปนผูเสียคาใชจายเองทัง้สิน้ 
 ถาผูใหเชา ไมนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปภายในกาํหนดเวลา ตามวรรคหนึ่ง ผูเชาจะกําหนดเวลา
ใหผูใหเชา นําคอมพิวเตอรกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพนกาํหนดเวลาดังกลาวแลว ผูใหเชายงัไมนาํ
คอมพิวเตอรกลับคืนไปอีก ผูเชามีสิทธนิําคอมพิวเตอร ออกขายทอดตลาด เงินที่ไดจากการออกขาย
ทอดตลาด ผูใหเชายอมใหผูเชาหกัเปนคาปรับ และหักเปนคาใชจาย และคาเสียหายที่เกิดแกผูเชาได ซึ่ง
รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ที่ผูเชาไดเสียไป ในการดําเนนิการขายทอดตลาด คอมพิวเตอรดังกลาว คาใชจาย
ในการทําสถานที ่ ที่ร้ือถอนคอมพิวเตอรออกไป ใหมีสภาพดังที่เปนอยูเดิมกอนทาํสัญญานี ้  เงินที่เหลือ
จากการหกัคาเสียหายแลว ผูเชาจะคนืใหแกผูใหเชา ในระหวางคอมพวิเตอรอยูในความครอบครองของผู
เชา นับแตวนัที่ผูเชาบอกเลิกสัญญา ผูเชาไมตองรับผิดชอบ ในความเสยีหายใด ๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก
คอมพิวเตอร อันมิใชความผิดของผูเชา** 
 
 ขอ 21. การโอนกรรมสิทธิ์ใหบุคคลอืน่ 
 ในระหวางอายุสัญญาเชา ผูใหเชาจะไมโอนกรรมสิทธิ์ในคอมพวิเตอรที่ใหเชา แกบคุคลอื่นหาก
ผูใหเชาฝาฝน ผูใหเชายินยอมชดใชคาเสียหายใหแกผูเชา 
 
 ขอ 22. การรบัผิดชดใชคาเสียหาย 
 ถาผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญา ขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกผูเชาแลว ผูใหเชาตองชดใชคาเสียหาย ใหแกผูเชาโดยสิน้เชิง ภายในกําหนด 30 วนั นบัแต
วันที่ไดรับแจงจากผูเชา 
 



 

 ขอ 23. การขอขยายเวลาสงมอบ 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพรองของฝายผูเชา 
หรือจากพฤตกิารณอันใดอนัหนึ่ง ซึ่งผูใหเชาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย เปนเหตุใหผูใหเชาไม
สามารถสงมอบคอมพิวเตอร ตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูใหเชามีสิทธิขอขยายเวลา
ทําการ ตามสัญญาหรือของด หรือลดคาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤตกิารณดังกลาว พรอม
หลักฐานเปนหนงัสือ ใหผูเชาทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่เหตนุั้นสิ้นสุดลง 
 ถาผูใหเชา ไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูใหเชา ไดสละสทิธิ์เรียกรองใน
การที่จะขอขยายเวลาทําการ ตามสัญญาหรือของด หรือลดคาปรับโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ เวนแต
กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพรองของฝายผูเชา ซึง่มหีลักฐานชัดแจง หรือผูเชาทราบดีอยูแลว
ต้ังแตตน 
 การขยายเวลาทาํการตามสญัญา หรือของดหรือลดคาปรับตามวรรคหนึง่ อยูในดุลพินิจของผูเชา
ที่จะพิจารณา 
 สัญญานีท้ําขึน้สองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกนั คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถาม)ี ไวเปนสาํคญัตอหนาพยานและ
คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………….ผูเชา 
(………………………………………..) 

 
(ลงชื่อ)…………………………….ผูใหเชา 
(………………………………………..) 

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

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

 

__________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ* เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งสวนราชการผูทาํสัญญา อาจเลือกใชหรือตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

** ความในวรรคนี้ อาจแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ถาสวนราชการผูทาํสัญญา สามารถกําหนด
มาตรการอื่นใดในสัญญา หรือกําหนดทางปฏิบัติเพื่อแกไขปญหา ที่ผูใหเชาไมยอมนาํคอมพวิเตอรกลับคืนไปได 
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