
แบบสัญญา 
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 

 
        สัญญาเลขท่ี …………….……(๑)…….….……….. 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ …………………………………….…………………………………………………………..………… 
ต าบล/แขวง……….…………................................................อ าเภอ/เขต….…………………………...................................…. 
จังหวัด………..…..………………………….………………… เมื่อวันที่ ……….. เดือน ..........…………………..……… พ.ศ. .……….. 
ระหว่าง …………..…..………………………………………………(๒)………………………………………………………………………………
โดย…………………………………….……………..……..………(๓)………………………………………………………………………….……… 
ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” ฝุายหนึ่ง กับ  ……..…………..……..(๔ ก)……......................................................... 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ….……..………......................................................................................................... .... 
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่…..…...........................ถนน…….…….…………………..ต าบล/แขวง………..………………………… 
อ าเภอ/เขต…………..………...................จังหวัด…………………….………..…โดย……..................................................... 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………….....
ลงวันที่…………………………..……… (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่..……….…………………….….) แนบท้ายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ……………..………………(๔ ข)…………………………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี….………...............ถนน………..……………………..ต าบล/แขวง...................................................………..…... 
อ าเภอ/เขต…………......................................จังหวัด………………….……………….…..…….. ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่........................ ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้ให้เช่า” อีกฝุายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ค านิยาม 
 “ค่าเช่า” หมายความรวมถึง ค่าบ ารุงรักษาด้วย 
 “ค่าบ ารุงรักษา” หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
 “การบ ารุงรักษา” หมายความรวมถึง การตรวจสอบตามก าหนดเวลาตลอดจนการซ่อมแซม 
แก้ไขและเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ เช่า เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างทันสมัยเป็นปกติ 
และมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาของการเช่า 
 “การซ่อมแซมแก้ไข” หมายความรวมถึง การซ่อมแซมแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไข
เล็กน้อยหรือไม ่
 “การเช่าลักษณะที่ ๑” หมายถึง การเช่าที่ผู้เช่าสามารถใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่จ ากัดชั่วโมง
การใช้งานในแต่ละเดือน ซึ่งรวมถึงค่าบ ารุงรักษาในคาบเวลาที่ต้องการบ ารุงรักษาที่ก าหนดในเอกสารแนบท้าย
สัญญาผนวก ๒ 
 “การเช่าลักษณะที่ ๒” หมายถึง การเช่าที่มีการก าหนดอัตราค่าเช่าขั้นต่ าต่อเดือน  
ซึ่งรวมถึงค่าบ ารุงรักษาในเวลาปกติ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ 
  กรณีท่ี ๑ ได้แก่ กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑๗๖ (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก) ชั่วโมง 
ในแต่ละเดือนผู้เช่าจะเสียค่าเช่าประจ าเดือนของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นเท่ากับอัตราค่าเช่าต่อเดือนที่ก าหนด               
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ 
  กรณีที่ ๒ ได้แก่ กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์เกิน ๑๗๖ (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก) ชั่วโมง 
ในแต่ละเดือนผู้เช่าจะเสียค่าเช่าประจ าเดือนของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นเท่ากับผลบวกระหว่างค่าเช่าต่อเดือน               
ที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ กับค่าเช่าส่วนเพ่ิมซึ่งค านวณจากค่าเช่าต่อชั่วโมงของคอมพิวเตอร์
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หน่วยนั้นตามที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ คูณกับจ านวนชั่วโมงที่เกินกว่า ๑๗๖ (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก) 
ชั่วโมงในเดือนนั้น 
  “การเช่าลักษณะที่ ๓” หมายถึง การเช่าที่ผู้เช่าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โดยเสียค่าเช่า
ประจ าเดือนตามจ านวนชั่วโมงท่ีใช้จริงของรายการนั้น ในอัตราค่าเช่าต่อชั่วโมงท่ีก าหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผนวก ๒ ซึ่งรวมถึงค่าบ ารุงรักษา ในเวลาปกติแล้ว 
  “ในเวลาปกติ” หมายถึง ในช่วงเวลาระหว่าง ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ของวันท าการของผู้เช่า 
  “ค่าบ ารุงรักษานอกเวลาปกติ” หมายถึง ค่าบ ารุงรักษาเฉพาะส่วนที่เพ่ิมเติมจากค่าบ ารุงรักษา
ในเวลาปกติ 

 ข้อ ๒ ข้อตกลงเช่า 
  ผู้ เช่าตกลงเช่าและให้ผู้ เช่าตกลงให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ 
(Software) อุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์การให้บริการ อุปกรณ์ประกอบระบบ
.............................(๗).....................….. รวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ ที่สามารถรับโปรแกรม ข้อมูล ประมวลผลสื่อสาร 
เคลื่อนย้ายข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ได้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ………..........................…(๘)…………..…….…..….…………. 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “คอมพิวเตอร์” ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ 
  ในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะน าคอมพิวเตอร์รายการใดต่างไปจากรายละเอียดที่ก าหนดไว้  
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ มาติดตั้งให้ผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้เช่าก่อน 
และคอมพิวเตอร์รายการนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ 

 ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

๓.๑ ผนวก ๑  รายการคอมพิวเตอร์ที่เช่า  จ านวน.......(.............) หน้า 
๓.๒ ผนวก ๒  รายการคอมพิวเตอร์ที่มีการเช่าลักษณะต่างๆ จ านวน.......(.............) หน้า 
๓.๓ ผนวก ๓  รายละเอียดการทดสอบการใช้งานของ จ านวน.......(.............) หน้า 

  คอมพิวเตอร์     
๓.๔ ผนวก ๔  การก าหนดตัวถ่วงของคอมพิวเตอร์  จ านวน.......(.............) หน้า 
๓.๕ ผนวก ๕  การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์  จ านวน.......(.............) หน้า 
๓.๖ ผนวก ๖  รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์  จ านวน.......(.............) หน้า 
๓.๗ ผนวก ๗  ข้อก าหนดการใช้โปรแกรม  จ านวน.......(.............) หน้า 
๓.๘ ผนวก ๘  รายละเอียดการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ จ านวน.......(.............) หน้า 
 …….……………………ฯลฯ…………….………….. 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ        

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้เช่า 
ค าวินิจฉัยของผู้เช่าให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเช่า ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม  
จากผู้เช่าทั้งสิ้น 

 ข้อ ๔ ระยะเวลาการเช่า 
  สัญญานี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา แต่ระยะเวลาการค านวณค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
ตามสัญญานี้ให้มีก าหนด….…...…...(…….……..….) ปี นับถัดจากวันที่ผู้เช่ารับมอบคอมพิวเตอร์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
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 ข้อ ๕ การช าระค่าเช่า 
  การเช่าคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้เป็นการเช่าแบบมีก าหนดระยะเวลา โดยผู้เช่าจะช าระ 
ค่าเช่าเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน ประกอบด้วยการเช่าลักษณะตามที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ 
  กรณีการเช่าลักษณะที่ ๑ หรือลักษณะที่ ๒ หากการเช่าในเดือนแรกไม่ครบเดือนปฏิทินนั้น 
ให้ค านวณค่าเช่าเริ่มตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้เช่ารับมอบคอมพิวเตอร์จากผู้ให้เช่าตามข้อ ๘ จนถึงวันสุดท้ายแห่ง
เดือนปฏิทินนั้น ส่วนการเช่าเดือนสุดท้ายให้ค านวณค่าเช่าตั้งแต่วันแรกของเดือนปฏิทินนั้นจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา 
  การค านวณค่าเช่าตามวรรคสอง ส าหรับการเช่าลักษณะที่ ๑ ให้ค านวณค่าเช่าต่อวันจาก
อัตราค่าเช่าต่อเดือนในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ หารด้วย ๓๐ ส่วนการเช่าลักษณะที่ ๒ ให้ค านวณค่าเช่า
ต่อวันจากอัตราค่าเช่าต่อเดือนในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ หารด้วย ๒๒ 
  (9) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้เช่าจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่า 
ชื่อธนาคาร...............................................สาขา....................................... ........ชื่อบัญชี..............................................
เลขที่บัญชี.......................................... ........ ทั้งนี ้ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวน
เงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ให้เช่า (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่าตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 ข้อ ๖ การรับรองคุณภาพ 
  ผู้ให้เช่ารับรองว่าคอมพิวเตอร์ที่ให้เช่าตามสัญญานี้ มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ 

 ข้อ ๗ การส่งมอบและติดตั้ง 
  ผู้ให้เช่าจะท าการส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่เช่าตามสัญญานี้ให้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒ ในลักษณะพร้อมที่จะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันทีตามรายละเอียดการทดสอบ
เอกสารแนบท้ายสัญญาในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ ให้แก่ผู้เช่า ณ …………………………..…..…… และส่งมอบ
ให้แก่ผู้เช่าภายใน……..…(10)….….....(…………...…………..) วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่า 
ต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบพร้อมทั้งเครื่องมือที่จ าเป็นในการติดตั้ง โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
  ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งก าหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ได้
โดยท าเป็นหนังสือต่อผู้เช่า ณ …………………………….………… ในวันและเวลาราชการ ก่อนวันก าหนดส่งมอบ 
ตามวรรคหนึ่ง ไม่น้อยกว่า….…(11)……...(…………..…………..) วันท าการ 
  ผู้ให้เช่าต้องออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน
ของผู้ให้เช่าซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้เช่าเป็นหนังสือแล้ว และผู้ให้เช่าต้องจัดหาเจ้าหน้าที่มาให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสถานที่ให้ทันต่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์ภายใน....................(…………..…....) วัน  
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ ทั้งนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้เช่า 

 ข้อ ๘ การตรวจรับ 
  เมื่อผู้เช่าได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบและติดตั้งแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว 
ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพ่ือผู้ให้เช่าน ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเช่า
คอมพิวเตอร์ 
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  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าคอมพิวเตอร์ที่ผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๒ ผู้เช่าทรงไว ้
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคอมพิวเตอร์นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าต้องรีบน าคอมพิวเตอร์นั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
และน าคอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ ให้เช่าเอง  
และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ ให้เช่าจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของด
หรือลดค่าปรับไม่ได ้
  (12) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบคอมพิวเตอร์ถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน 
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้เช่าจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้     
(ความในวรรคนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้เช่าต้องการคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในคราวเดีย วกัน หรือการเช่า
คอมพิวเตอร์ที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้    
โดยสมบูรณ์) 

 ข้อ ๙ การบ ารุงรักษา 
  ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งปรับปรุง
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพตามความต้องการใช้งานของผู้ เช่า           
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยต้องจัดหาและส ารองอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานและการบ ารุงรักษา ทั้งนี้ ผู้ให้เช่า
ต้องจัดหาช่างผู้มีความรู้ความช านาญและมีฝีมือดีมาตรวจสอบบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ที่ให้เช่า
ตลอดอายุสัญญาเช่านี้อย่างน้อยเดือนละ…….….…(13)…….…...(…..…….…..…………..) ครั้ง โดยให้มีระยะเวลาห่างกัน 
ไม่น้อยกว่า….………...(…………………..) วัน  
  การใช้คอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ให้ถือว่าอยู่ในสภาพทันสมัยเป็นปัจจุบันใช้งานได้ดีตามปกติ  
ตามวรรคหนึ่ง โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การค านวณเวลาขัดข้องตามวรรคสามไม่เกิน  
เดือนละ….…..…...(…………..…………..) ชั่วโมง หรือร้อยละ..….…(14)….....(…………..…………..) ของเวลาใช้งานทั้งหมด 
ของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้น ผู้ให้เช่าต้องยอมให้ผู้เช่าคิดค่าปรับส าหรับ
เวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในส่วนที่เกินก าหนดข้างต้นในอัตราชั่วโมงละ…….…….…(………………..…..) บาท 
โดยผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าหักค่าปรับดังกล่าวออกจากค่าเช่าประจ าเดือน 
  เกณฑ์การค านวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองให้เป็นดังนี้ 
  - กรณีที่คอมพิวเตอร์ขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วยให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วง 
มากที่สุด เพียงหน่วยเดียว 
  - กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ 
ในการค านวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่างๆ ตามเอกสาร 
แนบท้ายสัญญาผนวก ๔  
  เวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องในช่วงเวลานอกคาบเวลาบ ารุงรักษาตามรายละเอียดในเอกสาร 
แนบท้ายสัญญาผนวก ๒ และผู้เช่ามิได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าตามข้อ ๑๐ มิให้น ามานับรวมเพ่ือค านวณค่าปรับ 

 ข้อ ๑๐ การซ่อมแซมแก้ไข 
 ๑๐.๑ ในกรณีคอมพิวเตอร์ช ารุดบกพร่อง เสียหาย หรือขัดข้องใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือ             

แต่บางส่วน โดยมิใช่ความผิดของผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องจัดให้ช่างที่มีความรู้ ความช านาญและฝีมือดีมาจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยเริ่มด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) กรณีคอมพิวเตอร์ช ารุดบกพร่องในเวลาปกติ ผู้ให้เช่าจะต้องเริ่มด าเนินการ
ภายใน….………...(…………..…………..) ชั่วโมง นับต้ังแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่า 
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 (๒) กรณีคอมพิวเตอร์ช ารุดบกพร่องนอกเวลาปกติ ผู้ให้เช่าจะต้องเริ่มด าเนินการ
ภายใน….………...(…………..…………..) ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่า  
แต่ทั้งนี้ผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่า ได้แจ้งความประสงค์ในการใช้คอมพิวเตอร์นอกเวลาปกติให้ผู้ให้เช่า
ทราบล่วงหน้าในเวลาปกติแล้ว 
                           การที่ผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก   
ผู้ให้เช่าทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางโทรศัพท์ ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่ง   
ให้ถือเป็นการแจ้งโดยชอบตามสัญญานี้แล้ว  
                            ถ้าผู้ให้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตรา
ชั่วโมงละ…..….(15)….…...บาท (……………….……………..) โดยยินยอมให้ผู้ เช่าหักค่าปรับดังกล่าวออกจากค่าเช่า
ประจ าเดือน ส าหรับจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการค านวณค่าปรับจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้เช่าได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงความช ารุดบกพร่องจนถึงเวลาที่ผู้ให้เช่าเริ่มด าเนินการซ่อมแซมแก้ไข   

 ๑๐.๒ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่ เช่าในลักษณะที่ ๒ หรือลักษณะที่ ๓ ช ารุดบกพร่อง            
และผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่าได้แจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบในเวลาปกติถึงการช ารุดบกพร่องแล้ว ผู้ให้เช่า 
จะต้องซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ที่ช ารุดบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จจนใช้งานได้ตามสภาพปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้เช่า ไม่ว่าการซ่อมแซมแก้ไขจะกระท าในเวลาปกติหรือนอกเวลาปกติก็ตาม ส าหรับกรณีที่ผู้เช่า
แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบนอกเวลาปกติถึงการช ารุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์และต้องการให้ผู้ให้เช่าซ่อมแซมแก้ไข 
ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ เช่าจะต้องช าระค่าซ่อมแซมแก้ไขส าหรับช่วงเวลานั้นให้แก่ผู้ให้เช่าโดยค านวณจากอัตรา    
ค่าบ ารุงรักษานอกเวลาปกติที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ คูณกับจ านวนชั่วโมงที่ใช้จริงในการบ ารุงรักษา
นอกเวลาปกติ 

 ๑๐.๓ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ขัดข้องใช้ งานไม่ได้ตามปกติ และผู้ เช่าเห็นว่าไม่อาจ 
ซ่อมแซมแก้ไขได้ ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นหนังสือให้จัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและความสามารถ  
ในการใช้งานไม่ต่ ากว่าของเดิม มาให้ผู้เช่าใช้แทนภายในเวลา…....….(16)….....(…..………..) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากผู้เช่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากผู้ให้เช่าไม่สามารถจัดหาคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมาให้ผู้เช่าใช้งานแทนได้
ภายในเวลาที่ก าหนด ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ………(17)……....(..……………..………..)  
ของราคาคอมพิวเตอร์ที่เช่าตามข้อ ๒  นับถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าวจนกว่าผู้ให้เช่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
หรือจนกว่าผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจจัดหาคอมพิวเตอร์อ่ืนแทนได้และบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ผู้เช่าไม่จ าต้องจ่าย 
ค่าเช่าในระหว่างเวลาที่ผู้เช่าไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ได้ นับตั้งแต่วันที่คอมพิวเตอร์ขัดข้องใช้งาน
ไม่ได้ตามปกติจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จหรือจนกว่าผู้เช่าบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๑๑ การใช้ประโยชน์ 
  การใช้ประโยชน์ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้อยู่ภายใต้การจัดการและ 
การควบคุมดูแลของผู้เช่าโดยสิ้นเชิง นอกจากผู้เช่าจะใช้ในการปฏิบัติงานของผู้เช่าแล้ว ผู้เช่าอาจให้ผู้อ่ืนมาใช้
คอมพิวเตอร์นี้ได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เช่า 

 ข้อ ๑๒ การจัดอบรม 
 ผู้ให้เช่าต้องจัดอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ เช่า ให้มีความรู้  
ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่าง ดี โดยต้องด าเนินการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน
..............(..................) วัน นับถัดจากวันที่ผู้เช่าได้รับมอบคอมพิวเตอร์  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดของ 
การฝึกอบรมให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๕ 
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 ข้อ ๑๓ คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ 
  ผู้ให้เช่าต้องจัดหาและส่งมอบคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ที่ให้เช่าตามสัญญานี้ ตามที่ก าหนดไว้
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๖ จ านวน….…………....(………..…..……..) ชุด ให้กับผู้เช่าในวันที่ส่งมอบคอมพิวเตอร์  
และต้องปรับปรุงคู่มือดังกล่าวให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันตลอดอายุสัญญานี้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้เช่าอีก 

 ข้อ ๑๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้น าหลักประกันเป็น...……………………(18)………….……………… 
เป็นจ านวนเงิน……………..…...บาท (……………………………..) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……..…(19)…....…(…..…..……..………...)  
ของค่าเช่าคอมพิวเตอรท์ั้งหมดตามสัญญา มามอบไว้แก่ผู้เช่าเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  

(20) กรณีผู้ให้เช่าใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ           
ค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน          
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือ 
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่า
ผู้ให้เช่าพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันที่น ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง          
ของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ           
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้เช่าส่งมอบ 
และติดตั้งคอมพิวเตอร์ล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผู้ ให้ เช่าต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้เช่าภายใน.......(......) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า  
 หลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้เช่าจะคืนให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่มีดอกเบี้ย  
เมื่อผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๑๕ ข้อตกลงการใช้โปรแกรม 
  ผู้ให้เช่ายินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้โปรแกรมตามที่ก าหนดไว้ใน เอกสารแนบท้าย
สัญญาผนวก ๗  

 (21) ผู้ให้เช่าต้องด าเนินการให้ผู้ เช่าและผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ เช่าได้รับอนุญาต       
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการใช้และสร้างสรรค์โดยการดัดแปลง การรวบรวม หรือการประกอบกันเข้า
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เช่าตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๘ 

 (22) บรรดาข้อมูลและสารสนเทศไม่ว่าในรูปแบบใดที่เก็บอยู่ในหรือที่สร้างขึ้นโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ให้เช่า หรือลูกจ้าง พนักงาน และผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ให้เช่า ให้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เช่าทั้งสิ้น 

 (23) ประโยชน์อันจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการพัฒนา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การใช้     
การท าซ้ าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันเป็นงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ใหม่ตามวรรคก่อน ซึ่งบางส่วนจะใช้ประโยชน์ 
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เช่าอันเป็นงานสร้างสรรค์ที่ลิขสิทธิ์เดิมเป็นของผู้ให้เช่า ทั้งลิขสิทธิ์ที่มีอยู่หรือที่อาจจะ
เกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับส่วนอุปกรณ์ครั้งนี้ด้วย ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้เช่าทั้งสิ้น 
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 ห้ามมิให้ผู้ให้เช่า ลูกจ้าง ตัวแทนหรือพนักงานของผู้ให้เช่าเอาไป เปิดเผยหรือใช้ข้อมูล    
และหรือสารสนเทศในระบบดังกล่าว หรือกระท าด้วยประการใดๆ ให้บุคคลอ่ืนเอาไป เปิดเผย หรือใช้ข้อมูล    
และหรือสารสนเทศในระบบดังกล่าว หรือเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์หรือล่วงรู้มาตรการปูองกัน      
การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะหรือกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์          
เพ่ือดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้เช่าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์    
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เช่า หากมีการฝุาฝืนผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าจนเต็มจ านวน และให้น าความในข้อ ๑๘ และข้อ ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                ข้อ ๑๖ การรับประกันความเสียหาย 
  ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ โดยผู้เช่ามิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม 
ผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการทั้งปวงเพ่ือให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้เช่าต้อง  
รับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพย์สิน    
ทางปัญญาดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ
แทนผู้เช่า ทั้งนี้ ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นหนังสือในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว    
โดยไม่ชักช้า 

 ข้อ ๑๗ ความรับผิดต่อความเสียหาย 
  ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่คอมพิวเตอร์อันไม่ใช่
ความผิดของผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่คอมพิวเตอร์อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า 
  ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นแก่คอมพิวเตอร์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่อยู่          
ในความครอบครองของผู้เช่าตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าต้องด าเนินการทุกประการตามที่จ าเป็นเพ่ือท าให้คอมพิวเตอร์ 
กลับคืนสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมโดยเร็วที่สุด และในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการให้คอมพิวเตอร์คืนสู่สภาพที่ใช้งาน   
ได้ดีดังเดิมได้ หรือในกรณีที่คอมพิวเตอร์สูญหาย ผู้ให้เช่าต้องน าคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และความสามารถใช้งานไม่ต่ ากว่าคอมพิวเตอร์เดิมมาติดตั้งให้แก่ผู้เช่าแทนภายใน…….…………..(……..……..…..) วัน 
นับถัดจากวันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่า คอมพิวเตอร์ที่น ามาติดตั้งแทนนี้ให้ถือเป็นคอมพิวเตอร์ตามนัยข้อ ๒ 
แห่งสัญญานี้ด้วย ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

 ข้อ ๑๘ การบอกเลิกสัญญา 
  เมื่อครบก าหนดติดตั้งและส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้ให้เช่าไ ม่ส่งมอบ 
และติดต้ังคอมพิวเตอร์บางรายการหรือท้ังหมดให้แก่ผู้เช่าภายในก าหนดเวลาตามสัญญา หรือส่งมอบคอมพิวเตอร์
ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จภายในก าหนด 
แตไ่ม่สามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ
ของผู้เช่าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า 
  ในกรณีที่ผู้ เช่ าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ เช่ ามีสิทธิ ริบหรือบั งคับจากหลักประกัน 
ตามข้อ ๑๔ เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ เช่าจะเห็นสมควร  และถ้าผู้ เช่าต้องเช่า
คอมพิวเตอร์จากบุคคลอ่ืนทั้งหมด หรือแต่บางส่วนภายในก าหนด….…(24)…...(………...…....) เดือน นับถัดจาก 
วันบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่ายอมรับผิดชดใช้ค่าเช่าที่เพ่ิมขึ้นจากค่าเช่าที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ  
ที่ผู้เช่าต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ให้เช่าคอมพิวเตอร์รายใหม่ดังกล่าวด้วย 
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 ข้อ ๑๙ ค่าปรับ 
 ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๘ ผู้ให้เช่าจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็น
รายวันส าหรับคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ในอัตราวันละ…....…..(25)………...บาท 
(………..….………….…...) ต่อเครื่อง นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้น าคอมพิวเตอร์
มาส่งมอบและติดตั้งให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน 
  การคิดค่าปรับในกรณีคอมพิวเตอร์ที่ตกลงเช่าเป็นระบบ ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบเพียงบางส่วน  
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบและติดตั้งทั้งหมดแล้ว แต่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือใช้งาน
ไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ
คอมพิวเตอร์นั้นเลย และให้คิดค่าปรับเป็นรายวันจากราคาคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ 
  ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๑๔ กับเรียกร้องให้
ชดใช้ค่าเช่าที่เพ่ิมข้ึนตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๘ วรรคสอง ก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยัง
ผู้ให้เช่าเมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 ข้อ ๒๐ การน าคอมพิวเตอร์กลับคืนไป 
  เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าจะโดยการบอกเลิกสัญญา หรือครบอายุสัญญา ผู้ให้เช่าต้องน า
คอมพิวเตอร์กลับคืนไปภายใน………….…………(..............................) วัน นับถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง โดยผู้ให้เช่า 
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น 
  (26) ถ้าผู้ให้เช่าไม่น าคอมพิวเตอร์กลับคืนไปภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ผู้เช่าจะ
ก าหนดเวลาให้ผู้ให้เช่าน าคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ให้เช่ายังไม่น า
คอมพิวเตอร์กลับคืนไป อีก ผู้ เช่ ามีสิทธิน าคอมพิวเตอร์ ออกขายทอดตลาดได้ทันที  โดยเงินที่ ได้จาก 
การขายทอดตลาด ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าหักเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที ่
ผู้เช่าได้เสียไปในการด าเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายในการท าสถานที่ที่รื้อถอน
คอมพิวเตอร์ออกไปให้มีสภาพดังที่เป็นอยู่ เดิมก่อนท าสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักค่าปรับ ค่าใช้จ่าย  
หรือค่าเสียหายแล้ว ผู้เช่าจะคืนให้แก่ผู้ให้เช่า แต่หากขายทอดตลาดไม่ได้หรือขายได้แต่ได้เงินไม่เพียงพอที่จะชดใช้
เป็นค่าปรับ ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายดังกล่าว ผู้ให้เช่ายังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ผู้เช่าจนครบถ้วน  
  เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น           
อันเกิดแก่คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้เช่า 

 ข้อ ๒๑ การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอ่ืน 
 ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าจะไม่โอนกรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ที่ให้เช่าแก่บุคคลอ่ืน 
หากผู้ให้เช่าฝุาฝืน ผู้ให้เช่ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่า 

 ข้อ ๒๒ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า
โดยสิ้นเชิงภายในก าหนด...................(....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า หากผู้ให้เช่า
ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าเช่าทีต่้องช าระ หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
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 หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าเช่าที่ต้องช าระ หรือหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้เช่ายินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวน
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด......................(...........................) วนั นบัถัดจากวันท่ีได้รบัแจง้
เป็นหนังสือจากผู้เช่า 

 ข้อ ๒๓ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝุายผู้เช่า 
หรือจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบ
คอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาในข้อ ๗ แห่งสัญญานี้ได้ หรือไม่สามารถซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หรือจัดหา
คอมพิวเตอร์ให้ผู้เช่าใช้แทนตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาในข้อ ๑๐ ได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยาย
เวลาตามสัญญาได้โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน 
๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว 
 ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝุายผู้เช่าซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้เช่าทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่าที่จะ
พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ ๒๔ การโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา 
  ผู้ให้เช่าจะไม่โอนสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อผู้เช่าตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับ 
ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้เช่าก่อน 

  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 
ฝุายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)…………………..……………………….ผู้เช่า 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………...……………..……….ผู้ให้เช่า 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………...……..……….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………...…..……….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 

(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(๓) ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ  

เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……….........……… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……….........……….. 
(๔) ให้ระบชุื่อผู้ให้เช่า 

ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 

(๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง 

(๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้  
ตามข้อเท็จจริง 

(๗) ให้ระบุจ านวนลักษณะของการเช่าที่ต้องการเช่า ซึ่งจะต้องระบุไว้ในเอกสารเชิญชวน 
(๘) ให้ระบยุี่ห้อคอมพิวเตอร์ที่เช่า รุ่นคอมพิวเตอร์ 
(9) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้  

ตามข้อเท็จจริง 
  (10) ก าหนดวันส่งมอบ อาจระบุ วันที่.............................พ.ศ. .............................  
 การก าหนดเวลาส่งมอบจะแจ้งล่วงหน้ากี่วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่าโดยตกลงกับผู้ให้เช่า  
โดยปกติควรจะก าหนดไว้ประมาณ ๓ วันท าการ เพ่ือที่ผู้เช่าจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ตรวจรับของนั้น 
 ในกรณีที่มีการส่งมอบหลายครั้ง ให้ระบุวันเวลาที่ส่งมอบแต่ละครั้งไว้ด้วย 
  (11) ก าหนดวันส่งมอบ อาจระบุ วันที่.............................พ.ศ. .............................  
 การก าหนดเวลาส่งมอบจะแจ้งล่วงหน้ากี่วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่าโดยตกลงกับผู้ให้เช่า  
โดยปกติควรจะก าหนดไว้ประมาณ ๓ วันท าการ เพ่ือที่ผู้เช่าจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ตรวจรับของนั้น 
 ในกรณีที่มีการส่งมอบหลายครั้ง ให้ระบุวันเวลาที่ส่งมอบแต่ละครั้งไว้ด้วย 
  (12) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
  (13) ก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบบ ารุงรักษาเท่าที่จ าเป็น โดยปกติก าหนดเดือนละ ๑ ครัง้ 
  (14) เวลาหรือร้อยละของเวลาใช้งานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ในเดือนนั้น (total elapsed time)  
ให้ก าหนดโดยค านึงถึงสถานที่ติดตั้ง ลักษณะหรือขนาดของคอมพิวเตอร์ โดยปกติให้ใช้เกณฑ์ก าหนดเวลาที่ใช้งาน
ไม่ได้ (downtime) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ และไม่เกินร้อยละ ๒๐ กรณีที่สถานที่ติดตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ควรก าหนดไม่เกินเดือนละ ๙ ชั่วโมง (ค านวณจากร้อยละ ๕ ของเกณฑ์การท างานปกติ ๘ ชั่วโมงต่อวัน และ  
๒๒ วันต่อเดือน) แต่ถ้ามีการใช้งานต่อเดือนมากกว่านี้ควรก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของเวลาใช้งานทั้งหมดของ
คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่า 
 เวลาหรือร้อยละที่ใช้งานข้างต้น ให้ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 

(15) ก าหนดในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๐๒๕ – ๐.๐๓๕ ของราคาตามสัญญาต่อชั่วโมง  
(16) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะก าหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของสิ่งของ

ทีเ่ช่าคอมพิวเตอร์กัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่า ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเชิญชวนด้วย 
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(17) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๙ ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ  
๐.๐๑ – ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน 
ของรัฐผู้ เช่าที่จะพิจารณา โดยค านึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่ เช่า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้ เช่า 
จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้ การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่ าใดจะต้องก าหนดไว้ในเอกสาร 
เชิญชวนด้วย 

(18) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนาม 
ในสัญญาเพ่ือประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น

ช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
 (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตั วอย่างหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(19) ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ 
(20) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้

ตามข้อเท็จจริง 
(21) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้

ตามข้อเท็จจริง 
(22) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรื อตัดออกได้

ตามข้อเท็จจริง 
(23) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้

ตามข้อเท็จจริง 
(24) ก าหนดเวลาที่ผู้เช่าจะเช่าคอมพิวเตอร์จากแหล่งอ่ืนเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงิน 

ในส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่าโดยตกลงกับผู้ให้เช่า  
(25) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๙ ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ  

๐.๐๑ – ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐ 
ผู้เช่าที่จะพิจารณา โดยค านึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่เช่า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้เช่าจะหลีกเลี่ยง  
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้ การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใดจะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 

(26) อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมถ้าหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญา สามารถก าหนด
มาตรการอื่นใดในสัญญา หรือก าหนดทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ผู้ให้เช่าไม่ยอมน าคอมพิวเตอร์กลับคืนไปได้ 


