
สัญญาเชาซื้อคอมพิวเตอร

สัญญาเลขที่ .................

         สัญญาฉบับนี้ทาํขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตําบล/แขวง พระบรมมหาราชวัง อําเภอ/เขต พระนคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .......... ระหวาง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
โดย ........................................... ตาํแหนง ..................................... ผูรบัมอบอํานาจจากอธกิารบด ีซึง่ตอไปในสญัญา
นีเ้รยีกวา “ผูเชาซือ้” ฝายหนึง่ กับ ................................................ ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ..........................
มีสํานักงานใหญอยูเลขที่ .................... ถนน ........................................ ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด ………..…………………..…. โดย ..............................................................
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ........................
ลงวันที่ ............................. และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่ ............................. แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูใหเชาซื้อ” อีกฝายหนึ่ง

         คูสัญญาไดตกลงกันมขีอความดังตอไปนี้

         ขอ ๑  คํานิยาม
         “คาเชาซื้อ” หมายความรวมถึง คาบํารุงรักษาดวย
         “คาบํารุงรักษา” หมายความรวมถึง คาใชจายทั้งสิ้นในการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
         “การบํารงุรกัษา” หมายความรวมถงึ การตรวจสอบตามกําหนดเวลาตลอดจนการซอมแซมแกไขและเปลีย่น
แปลงสวนประกอบทีเ่กีย่วกบัคอมพิวเตอรที่เชาซื้อเพื่อใหใชงานไดอยางทันสมัยเปนปกติและมีประสิทธิภาพตลอด
ระยะเวลาของการเชาซื้อ
         “การซอมแซมแกไข” หมายความรวมถึง การซอมแซมแกไขไมวาจะเปนการซอมแซมแกไขเล็กนอยหรือไม
         “การเชาซื้อ” หมายถึง การเชาซื้อที่ผูเชาซื้อสามารถใชคอมพิวเตอรโดยไมจํากัดชั่วโมงการใชงานในแตละ
เดือน ซึ่งรวมถึงคาบํารุงรักษาในคาบเวลาที่ตองการบํารุงรักษาที่กําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒
         “ในเวลาปกต”ิ หมายถงึ ในชวงเวลาระหวาง ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ของวนัทาํการของผูเชาซือ้
         “คาบาํรงุรกัษานอกเวลาปกต”ิ หมายถึง คาบาํรงุรกัษาเฉพาะสวนทีเ่พิม่เตมิจากคาบาํรงุรกัษาในเวลาปกติ

         ขอ ๒  ขอตกลงเชาซื้อ
         ผูเชาซือ้ตกลงเชาซือ้และผูใหเชาซือ้ตกลงใหเชาซือ้พรอมตดิตัง้เครือ่งคอมพิวเตอร (Hardware) ซอฟทแวร
(Software) อุปกรณประมวลผลระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมประยุกตการใหบริการ อุปกรณประกอบระบบ
..............................................................................................................................................................................…..
รวมทัง้สวนประกอบอ่ืนๆ ทีส่ามารถรบัโปรแกรม ขอมลู ประมวลผลสือ่สาร เคลือ่นยายขอมลู และแสดงผลลพัธได ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑของ ………..........................…....................... ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “คอมพิวเตอร” ตาม
เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ รวมเปนราคาเชาซื้อคอมพิวเตอรและคาติดตั้งทั้งสิ้น ................................ บาท
(.....................................) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน ...................... บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใช
จายทั้งปวงดวยแลว โดยผูเชาซื้อตกลงชําระคาเชาซื้อเปนงวดๆ ละ ๓ เดือน เปนเงินงวดละ ................. บาท
(.........................) รวม .........(............) งวด โดยใหถือเอาคาเชาซื้อที่ชําระเปนสวนหนึ่งของราคาคอมพิวเตอรที่เชา
ซื้อ และเมื่อผูเชาซื้อชําระราคาครบถวนตามขอ ๑๙ แลว กรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอรตกเปนของผูเชาซื้อทันที
         ในกรณีที่ผูใหเชาซื้อประสงคจะนําคอมพิวเตอรรายการใดตางไปจากรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสาร
แนบทายสัญญาผนวก ๑ มาติดตั้งใหผูเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูเชาซือ้กอน



๒

และคอมพิวเตอรรายการนัน้จะตองมีคุณสมบัติไมตํ่ากวาทีกํ่าหนดไวในเอกสารแนบทายสญัญาผนวก ๑ ทั้งนี้ จะตอง
ไมคดิราคาเพ่ิมจากผูเชาซื้อไมวากรณีใด

ขอ ๓ การรับรองและการอนุญาตใหใชสิทธิ
๓.๑ ผูใหเชาซื้อรับรองวา คอมพิวเตอรที่ใหเชาซื้อตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมใชเครื่องที่

ใชงานแลวนาํมาปรบัปรงุสภาพขึน้ใหม และมีคุณสมบติัไมตํ่ากวาทีกํ่าหนดไวตามรายละเอียด และคณุลกัษณะเฉพาะ
ของคอมพิวเตอรที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ........

๓.๒ ผูใหเชาซื้อรับรองและยืนยันวาผูใหเชาซื้อเปนเจาของลิขสิทธิ์ รวมทั้งสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาอ่ืนใด และมีสิทธิแตผูเดียวอยางสมบูรณ โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ อันจะทําใหเสื่อมสิทธิในโปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือคูมือการใชหรือสิ่งอื่นใดที่เก่ียวของกับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใหเชาซื้อ และ/หรือ ผูใหเชาซื้อ
รับรองและยืนยันวามีอํานาจในการอนุญาตใหผูเชาซื้อใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรตามขอ ๒ คูมือการใชหรือ
สิ่งอ่ืนใดที่เก่ียวของกับโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้โดยชอบดวยกฎหมาย

         ขอ ๔  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
         เอกสารแนบทายสัญญาตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
                   ๔.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพิวเตอรที่เชาซื้อ                     จํานวน .......... (…..…….….) หนา
                   ๔.๒ ผนวก ๒ รายการสถานที่ตดิตั้งคอมพิวเตอรที่เชาซื้อ        จํานวน .......... (…..…….….) หนา

     และคาบเวลาบํารุงรักษา
                   ๔.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการทดสอบการใชงานของ            จํานวน .......... (…..…….….) หนา
                                    คอมพิวเตอร
                   ๔.๔ ผนวก ๔ การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร            จํานวน .......... (…..…….….) หนา
                   ๔.๕ ผนวก ๕ การอบรมวิชาการดานคอมพิวเตอร            จํานวน .......... (…..…….….) หนา
                   ๔.๖ ผนวก ๖ รายการเอกสารคูมือการใชคอมพิวเตอร  จํานวน .......... (…..…….….) หนา
                   ๔.๗ ผนวก ๗ ขอกําหนดการใชโปรแกรม                       จํานวน .......... (…..…….….) หนา
                   ๔.๘ ผนวก ๘ รายละเอียดการอนญุาตจากเจาของลขิสทิธิ์  จํานวน .......... (…..…….….) หนา
         ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสญัญานี้บงัคบั
และในกรณทีี่เอกสารแนบทายสญัญาขดัแยงกันเอง ผูใหเชาซือ้จะตองปฏบิัตติามคาํวนิิจฉัยของผูเชาซือ้ คําวินิจฉัย
ของผูเชาซื้อใหถือเปนที่สุด และผูใหเชาซื้อไมมีสิทธิเรียกรองคาเชาซื้อ คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม
จากผูเชาซื้อทั้งสิ้น

         ขอ ๕  ระยะเวลาการเชาซื้อ และการชําระราคาเชาซื้อ
         สญัญานีม้ผีลบงัคบัตัง้แตวนัทีล่งนามในสญัญา แตระยะเวลาการคาํนวณคาเชาซือ้คอมพิวเตอรตามสญัญานี ้ให
มีกําหนด .......... (…..…….….) ป นับถัดจากวันที่ผูเชาซื้อรับมอบคอมพิวเตอรถูกตองครบถวนแลว โดยผูเชาซื้อตก
ลงชําระราคาเชาซื้องวดแรกใหแกผูใหเชาซื้อเมื่อครบกําหนดสามเดือนนับจากวันที่ผูเชาซื้อไดรับมอบคอมพิวเตอร
สวนงวดตอๆ ไป ผูเชาซื้อจะชําระใหแกผูใหเชาซื้อเมื่อครบกําหนดสามเดือนนับจากวันชําระงวดกอนหนานี้

ในกรณีที่ผูใหเชาซื้อผิดนัดไมชําระเงินสองงวดติดๆ กัน ผูใหเชาซื้อยังไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในทันที โดย
ตองบอกกลาวใหผูเชาซื้อใหชําระภายในกําหนดเวลาอันสมควรกอน

         ขอ ๖  การรับรองคุณภาพ
         ผูใหเชาซือ้รบัรองวาคอมพิวเตอรท่ีใหเชาซือ้ตามสญัญานี ้มคุีณสมบติัไมตํ่ากวาทีกํ่าหนดไวในเอกสารแนบทาย
สัญญาผนวก ๑



๓

 ผูใหเชาซื้อรับรองวาคอมพิวเตอรที่ใหเชาซื้อตามสัญญาเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชาซื้อ และผูใหเชาซื้อมีสิทธิ
นํามาใหเชาซื้อโดยปราศจากการรอนสิทธิและภาระผูกพันใดๆ หากมีบุคคลใดมากอการรบกวนขัดสิทธิของผูเชา
ซื้อในการครอบครองคอมพิวเตอรที่เชาซื้อโดยปกติสุขไมวาจะอางสิทธิใดๆ ก็ตาม ผูใหเชาซื้อตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูเชาซื้อ และผูเชาซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได

         ขอ ๗  การสงมอบและติดตั้ง
         ผูใหเชาซื้อจะทําการสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอรที่เชาซื้อตามสัญญานี้ใหถูกตองและครบถวนตามที่
กําหนดไวในขอ ๒ ในลักษณะพรอมที่จะใชงานอยางมีประสิทธิภาพไดทันทีตามรายละเอียดการทดสอบเอกสาร
แนบทายสัญญาในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ ใหแกผูเชาซื้อ ณ สถานทีติ่ดตัง้คอมพวิเตอรตามเอกสารแนบ
ทายสญัญาผนวก ๒ ในบรเิวณทีผู่เชาซือ้กําหนดและสงมอบใหแกผูเชาซือ้ภายใน .......... (..........) วนั นบัถัดจากวนัทีคู่
สญัญาไดลงนามในสญัญา ซึง่ผูใหเชาซือ้ตองเปนผูจัดหาอุปกรณประกอบพรอมทั้งเครื่องมือที่จําเปนในการติดตั้ง
โดยผูใหเชาซื้อเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
         ผูใหเชาซื้อจะตองแจงกําหนดเวลาติดตั้งแลวเสร็จพรอมที่จะใชงานและสงมอบคอมพิวเตอรไดโดยทําเปน
หนังสือตอผูเชาซื้อ ณ …………………………….………… ในวันและเวลาราชการ กอนวันกําหนดสงมอบตามวรรคหนึ่ง
ไมนอยกวา ๓ (สาม) วันทําการ
         ผูใหเชาซื้อตองออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร รวมทั้งระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตามมาตรฐานของผูให
เชาซื้อซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูเชาซื้อเปนหนังสือแลว และผูใหเชาซื้อตองจัดหาเจาหนาที่มาใหคําแนะนําและ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของสถานที่ใหทันตอการติดตั้งคอมพิวเตอรภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญานี้ ทั้งนี้ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นจากผูเชาซื้อ

         ขอ ๘  การตรวจรับ
         เมือ่ผูเชาซือ้ไดตรวจรบัคอมพวิเตอรทีส่งมอบและตดิตัง้แลวเหน็วาถกูตองครบถวนตามสญัญานีแ้ลว ผูเชาซื้อจะ
ออกหลักฐานการรับมอบไวเปนหนังสือเพ่ือผูใหเชาซื้อนํามาใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาเชาซื้อ
คอมพิวเตอร
         ถาผลของการตรวจรับปรากฏวาคอมพิวเตอรท่ีผูใหเชาซื้อสงมอบไมตรงตามขอ ๒ ผูเชาซื้อทรงไวซึง่สทิธิ
ทีจ่ะไมรบัคอมพิวเตอรนัน้ ในกรณเีชนวานี ้ผูใหเชาซือ้ตองรบีนาํคอมพวิเตอรนัน้กลบัคนืโดยเรว็ทีสุ่ดเทาทีจ่ะทาํได และ
นําคอมพิวเตอรมาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูใหเชาซื้อเอง และ
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูใหเชาซื้อจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบตามสัญญา หรือของด
หรือลดคาปรับไมได

         ขอ ๙  การบํารุงรักษา
         ผูใหเชาซื้อมีหนาที่บํารุงรักษาคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรใหทันสมัยเปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพตามความตองการใชงานของผูเชาซื้อดวยคาใชจายของ
ผูใหเชาซือ้ โดยตองจดัหาและสาํรองอุปกรณใหเพยีงพอตอการใชงานและการบาํรงุรกัษา ทัง้นี ้ผูใหเชาซือ้ตองจัดหา
ชางผูมีความรูความชํานาญและมีฝมือดีมาตรวจสอบบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรที่ใหเชาซื้อตลอด
อายสุญัญาเชาซือ้นีอ้ยางนอยเดอืนละ .......... (..........) ครัง้ โดยใหมรีะยะเวลาหางกนัไมนอยกวา .......... (..........) วัน
         การใชคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ใหถือวาอยูในสภาพทันสมัยเปนปจจุบันใชงานไดดีตามปกติตามวรรคหนึ่ง
โดยใหมีเวลาคอมพิวเตอรขัดของรวมตามเกณฑการคาํนวณเวลาขัดของตามวรรคสามไมเกินเดอืนละ ๙ (เกา) ชัว่
โมง หรอืรอยละหา (๕%) ของเวลาใชงานทัง้หมดของคอมพิวเตอรของเดือนนั้น แลวแตตัวเลขใดจะมากกวากัน มิ
ฉะนั้น ผูใหเชาซื้อตองยอมใหผูเชาซื้อคิดคาปรับสําหรับเวลาที่ไมสามารถใชคอมพิวเตอรไดในสวนที่เกินกําหนด



๔

ขางตนในอัตราชั่วโมงละ .............. บาท (..............................) โดยผูใหเชาซื้อยินยอมใหผูเชาซื้อหักคาปรับดังกลาว
ออกจากคาเชาซือ้ประจํางวด
         เกณฑการคํานวณเวลาขัดของของคอมพิวเตอรตามวรรคสองใหเปนดังนี้
                   - กรณีที่คอมพิวเตอรขัดของพรอมกันหลายหนวยใหนับเวลาขัดของของหนวยที่มีตัวถวงมากที่สุด
เพียงหนวยเดียว
                   - กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของของคอมพิวเตอรแตกตางกัน เวลาที่ใชในการ
คํานวณคาปรับจะเทากับเวลาขัดของของคอมพิวเตอรหนวยนั้นคูณดวยตัวถวงซึ่งมีคาตางๆ ตามเอกสารแนบทาย
สัญญาผนวก ๔
         เวลาคอมพิวเตอรขัดของในชวงเวลานอกคาบเวลาบํารุงรักษาตามรายละเอียดในเอกสารแนบทายสญัญา
ผนวก ๒ และผูเชาซือ้มไิดแจงใหผูใหเชาซือ้ทราบลวงหนาตามขอ ๑๐ มใิหนาํมานบัรวมเพ่ือคาํนวณคาปรับ

         ขอ ๑๐  การซอมแซมแกไข
         ๑๐.๑  ในกรณคีอมพิวเตอรชํารุดบกพรอง เสียหาย หรือขัดของใชงานไมไดท้ังหมดหรือแตบางสวนโดยมิ
ใชความผิดของผูเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อจะตองจัดใหชางที่มีความรูความชํานาญและฝมือดีมาจัดการซอมแซมแกไขให
อยูในสภาพใชงานไดดีตามปกติดวยคาใชจายของผูใหเชาซื้อ โดยเริ่มดําเนินการ ดังนี้
                   (๑) กรณีคอมพิวเตอรชํารุดบกพรองในเวลาปกติ ผูใหเชาซื้อจะตองเริ่มดําเนินการภายใน ..........
(....................) ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาที่ไดรับแจงจากผูเชาซื้อหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเชาซื้อ
                   (๒) กรณีคอมพิวเตอรชํารุดบกพรองนอกเวลาปกติ ผูใหเชาซื้อจะตองเริ่มดําเนินการภายใน ..........
(....................) ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาที่ไดรับแจงจากผูเชาซื้อหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเชาซื้อ แตท้ังนี้ผูเชาซื้อ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเชาซื้อ ไดแจงความประสงคในการใชคอมพิวเตอรนอกเวลาปกติใหผูใหเชาซื้อทราบ
ลวงหนาในเวลาปกติแลว
         การที่ผูเชาซื้อหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเชาซื้อแจงใหผูใหเชาซื้อหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูใหเชาซือ้
ทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรอืทางไปรษณยีอเิลก็ทรอนกิส (e-mail) หรอืทางโทรศัพท ไมวาวธิใีดวธิหีนึง่ ใหถือเปน
การแจงโดยชอบตามสัญญานี้แลว
         ถาผูใหเชาซือ้ไมสามารถปฏบิติัตามวรรคหนึง่ ผูใหเชาซือ้ยอมใหผูเชาซือ้ปรบัเปนรายชัว่โมง ในอตัราชัว่โมงละ
…..….….…... บาท (……………….……………..) โดยยนิยอมใหผูเชาซือ้หกัคาปรบัดงักลาวออกจากคาเชาซือ้ประจํางวด
สําหรับจํานวนชั่วโมงท่ีใชในการคาํนวณคาปรับจะเริ่มนับตั้งแตเวลาที่ผูเชาซื้อหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเชาซื้อ
ไดแจงใหผูใหเชาซื้อทราบถึงความชํารุดบกพรองจนถึงเวลาที่ผูใหเชาซื้อเริ่มดําเนินการซอมแซมแกไข
         ๑๐.๒  ในกรณทีี่คอมพิวเตอรขัดของใชงานไมไดตามปกติ และผูเชาซื้อเห็นวาไมอาจซอมแซมแกไขได ผู
เชาซื้อจะแจงใหผูใหเชาซื้อทราบเปนหนังสือใหจัดหาคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและความสามารถในการใชงานไมตํ่า
กวาของเดมิมาใหผูเชาซือ้ใชแทนภายในเวลา ๑ (หนึง่) วนั นบัถัดจากวันทีไ่ดรับหนังสือแจงจากผูเชาซื้อโดยไมคิดคาใช
จาย หากผูใหเชาซื้อไมสามารถจัดหาคอมพิวเตอรดังกลาวมาใหผูเชาซื้อใชงานแทนไดภายในเวลาทีกํ่าหนด ผูใหเชา
ซือ้ยินยอมใหผูเชาซือ้ปรบัเปนรายวนั ในอัตรารอยละศนูยจดุสอง (๐.๒%) ของราคาคอมพิวเตอรทีเ่ชาซือ้ตามขอ ๒
นบัถดัจากวนัครบกาํหนดดงักลาวจนกวาผูใหเชาซือ้จะดาํเนนิการแลวเสรจ็ หรอืจนกวาผูเชาซือ้เห็นวาผูใหเชาซื้อไม
อาจจัดหาคอมพิวเตอรอ่ืนแทนไดและบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ผูเชาซื้อไมจําตองจายคาเชาซื้อในระหวางเวลาที่ผูเชา
ซื้อไมสามารถใชคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ได นับตั้งแตวันที่คอมพิวเตอรขดัของใชงานไมไดตามปกตจินถึงวันทีผู่ให
เชาซือ้ดาํเนนิการดงักลาวแลวเสรจ็หรอืจนกวาผูเชาซือ้บอกเลกิสญัญา แลวแตกรณี

         ขอ ๑๑  การใชประโยชน



๕

         การใชประโยชนในคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ ผูใหเชาซื้อยินยอมใหอยูภายใตการจัดการและการควบคุมดู
แลของผูเชาซื้อโดยสิ้นเชิง นอกจากผูเชาซื้อจะใชในการปฏิบัติงานของผูเชาซื้อแลว ผูเชาซื้ออาจใหผูอื่นมาใช
คอมพิวเตอรนี้ได โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูเชาซื้อ

         ขอ ๑๒  การจัดอบรม
         ผูใหเชาซื้อตองจัดอบรมวิชาการดานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาที่ของผูเชาซื้อใหมีความรูความเขาใจและ
สามารถใชระบบคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี โดยตองดําเนินการฝกอบรมใหแลวเสร็จภายใน .......... (..........) วัน
นับถัดจากวันที่ผูเชาซื้อไดรับมอบคอมพิวเตอร โดยไมคิดคาใชจายใดๆ รายละเอียดของการฝกอบรมใหเปนไป
ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๕

         ขอ ๑๓  คูมือการใชคอมพิวเตอร
         ผูใหเชาซื้อตองจัดหาและสงมอบคูมือการใชคอมพิวเตอรที่ใหเชาซื้อตามสัญญานี้ตามที่กําหนดไวในเอกสาร
แนบทายสัญญาผนวก ๖ จํานวน .......... (..........) ชุด ใหกับผูเชาซื้อในวันท่ีสงมอบคอมพิวเตอร และตองปรับปรุงคู
มือดังกลาวใหทันสมัยเปนปจจุบันตลอดอายุสัญญานี้โดยไมคิดมูลคาใดๆ เพิ่มเติมจากผูเชาซื้ออีก

         ขอ ๑๔  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
         ในขณะทําสัญญานี้ ผูใหเชาซื้อไดนําหลักประกันเปน ...................................................................................
.........................................................................................................................................................................………….………………
เปนจํานวนเงนิ …………….... บาท (..................................................) ซึง่เทากับรอยละ .......... (..........) ของคาเชาซื้อ
คอมพิวเตอรทั้งหมดตามสัญญามามอบไวแกผูเชาซื้อเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
         หลักประกันที่นํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผูใหเชาซื้อตลอด
อายุสัญญา ถาหลักประกันที่ผูใหเชาซื้อนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความ
รับผิดของผูใหเชาซื้อตลอดอายุสัญญาไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูใหเชาซื้อสงมอบและติดตั้ง
คอมพิวเตอรลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาการเชาซื้อตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผูใหเชาซื้อตองหาหลักประกันใหม
หรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูเชาซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก
วันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชาซื้อ
         หลกัประกนัทีผู่ใหเชาซือ้นาํมามอบไวตามขอนี ้ผูเชาซือ้จะคนืใหแกผูใหเชาซือ้โดยไมมดีอกเบีย้เมือ่ผูใหเชาซือ้
พนจากขอผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แลว

         ขอ ๑๕  ขอตกลงการใชโปรแกรม
         ผูใหเชาซื้อยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงการใชโปรแกรมตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๗
         ผูใหเชาซื้อตองดําเนินการใหผูเชาซื้อและผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเชาซื้อไดรับอนุญาตตามกฎหมายจาก
เจาของลิขสิทธิ์ในการใชและสรางสรรคโดยการดัดแปลง การรวบรวม หรือการประกอบกันเขาจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่เชาซื้อตามรายละเอียดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๘
         บรรดาขอมูลและสารสนเทศไมวาในรูปแบบใดที่เก็บอยูในหรือที่สรางขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร รวมทั้ง
งานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สรางสรรคข้ึนโดยผูใหเชาซื้อ หรือลูกจาง พนักงาน และผูที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูใหเชาซื้อ ใหถือวาเปนลิขสิทธิ์ของผูเชาซื้อทั้งสิ้น
         ประโยชนอันจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการพัฒนา การแกไขเปลี่ยนแปลง การใช การทําซ้ําโปรแกรม
คอมพิวเตอร อันเปนงานสรางสรรคอันมีลิขสิทธิ์ใหมตามวรรคกอน ซึ่งบางสวนจะใชประโยชนจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่เชาซื้ออันเปนงานสรางสรรคที่ลิขสิทธิ์เดิมเปนของผูใหเชาซื้อ ทั้งลิขสิทธิ์ที่มีอยูหรือที่อาจจะเกิดข้ึน
ในภายหนา ซึ่งรวมถึงในกรณทีี่มีซอฟตแวรที่ตดิตั้งมาพรอมกับสวนอุปกรณครั้งนี้ดวย ผูใหเชาซื้อไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายใดๆ จากผูเชาซื้อทั้งสิ้น



๖

         หามมิใหผูใหเชาซื้อ ลูกจาง ตัวแทนหรือพนักงานของผูใหเชาซื้อเอาไป เปดเผยหรือใชขอมูล และ/หรือสาร
สนเทศในระบบดังกลาว หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหบุคคลอ่ืนเอาไป เปดเผย หรือใชขอมูล และ/หรือสาร
สนเทศในระบบดังกลาว หรือเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรหรือลวงรูมาตรการปองกันการเขาถงึระบบ
คอมพิวเตอรทีจ่ดัทาํข้ึนเปนการเฉพาะหรอืกระทาํดวยประการใดโดยมชิอบดวยวธิกีารทางอิเลก็ทรอนกิสเพ่ือดักรับไวซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรของผูเชาซื้อหรือผูที่เก่ียวของกับผูเชาซื้อที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอรโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายหรือโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเชาซื้อ หากมีการฝาฝนผูใหเชาซื้อตองรับผิดชอบชด
ใชคาเสียหายใหแกผูเชาซื้อจนเต็มจํานวน และใหนําความในขอ ๑๘ และขอ ๒๒ มาใชบังคบัโดยอนุโลม

         ขอ ๑๖  การรับประกันความเสียหาย
         ในกรณีที่บุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใดๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิใน
ทรพัยสินทางปญญาใดๆ อันเก่ียวกับคอมพวิเตอรตามสญัญานี ้โดยผูเชาซือ้มไิดแกไขดดัแปลงไปจากเดมิ ผูใหเชาซือ้
จะตองดําเนินการทั้งปวงเพ่ือใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผูเชาซื้อตองรับผิด
ชดใชคาเสียหายตอบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแหงการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ดังกลาว ผูใหเชาซื้อตองเปนผูชําระคาเสียหายและคาใชจายรวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทนผูเชา
ซื้อ ทั้งนี้ ผูเชาซื้อตองแจงใหผูใหเชาซื้อทราบเปนหนังสือในเมื่อไดมีการกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดย
ไมชักชา

         ขอ ๑๗  ความรับผิดตอความเสียหาย
         ผูเชาซื้อไมตองรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกคอมพิวเตอรอันไมใชความผิดของ
ผูเชาซื้อตลอดระยะเวลาที่คอมพิวเตอรอยูในความครอบครองของผูเชาซื้อ
         ถาเกิดความเสียหายขึ้นแกคอมพิวเตอรหรือสวนใดสวนหนึ่งของคอมพิวเตอรท่ีอยูในความครอบครองของ
ผูเชาซือ้ตามวรรคหนึง่ ผูใหเชาซือ้ตองดาํเนนิการทกุประการตามทีจ่าํเปนเพือ่ทาํใหคอมพวิเตอรกลบัคนืสภาพทีใ่ชงานได
ดีดังเดิมโดยเร็วที่สุด และในกรณทีี่ไมอาจดําเนินการใหคอมพิวเตอรคนืสูสภาพที่ใชงานไดดีดังเดิมได หรือในกรณี
ที่คอมพิวเตอรสูญหาย ผูใหเชาซื้อตองนําคอมพิวเตอรเครื่องใหมที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความสามารถใช
งานไมต่ํากวาคอมพิวเตอรเดิมมาติดตั้งใหแกผูเชาซื้อแทนภายใน ๓ (สาม) วนั นับถัดจากวันที่ผูใหเชาซือ้ไดรบัแจง
จากผูเชาซือ้ คอมพิวเตอรทีน่าํมาตดิตัง้แทนนีใ้หถือเปนคอมพิวเตอรตามนยัขอ ๒ แหงสญัญานีด้วย ทั้งนี้ ในการปฏิบัติ
ตามสัญญาขอนี้ผูใหเชาซื้อเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น

         ขอ ๑๘  การบอกเลิกสัญญา
         เมื่อครบกําหนดติดตั้งและสงมอบคอมพิวเตอรตามสัญญาแลว ถาผูใหเชาซื้อไมสงมอบและติดตั้ง
คอมพิวเตอรบางรายการหรือทั้งหมดใหแกผูเชาซื้อภายในกําหนดเวลาตามสัญญา หรือสงมอบคอมพิวเตอรไมตรง
ตามสัญญา หรือมีคุณสมบัติไมถูกตองตามสัญญา หรือสงมอบและติดตั้งแลวเสร็จภายในกําหนดแตไมสามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือใชงานไดไมครบถวนตามสัญญา หรือผูใหเชาซื้อไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอ
หนึ่ง ผูเชาซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผู
เชาซื้อที่จะเรียกรองคาเสียหายจากผูใหเชาซื้อ
         ในกรณทีีผู่เชาซือ้ใชสิทธบิอกเลกิสญัญา ผูเชาซือ้มีสทิธิรบิหรอืบังคบัจากหลกัประกันตามขอ ๑๔ เปน
จํานวนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูเชาซื้อจะเห็นสมควร และถาผูเชาซื้อตองเชาซื้อคอมพิวเตอรจาก
บคุคลอ่ืนทัง้หมด หรอืแตบางสวนภายในกําหนด ๓ (สาม) เดอืน นบัถดัจากวนับอกเลกิสญัญา ผูใหเชาซือ้ยอมรบัผดิชดใช
คาเชาซื้อที่เพ่ิมขึ้นจากคาเชาซื้อที่กําหนดไวในสัญญานี้รวมทั้งคาใชจายใดๆ ที่ผูเชาซื้อตองใชจายในการจัดหาผูให
เชาซื้อคอมพิวเตอรรายใหมดังกลาวดวย

         ขอ ๑๙  คาปรับ



๗

         ในกรณีที่ผูเชาซื้อไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๘ ผูใหเชาซื้อจะตองชําระคาปรบัใหผูเชาซือ้เปนรายวนั
สาํหรบัคอมพวิเตอรทียั่งไมไดสงมอบใหถกูตองครบถวนตามสญัญา ในอตัราวนัละ .............. บาท (…….….......….……….)
ตอเครื่อง นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผูใหเชาซื้อไดนําคอมพิวเตอรมาสงมอบและติดตั้ง
ใหแกผูเชาซื้อจนถูกตองครบถวน
         การคิดคาปรับในกรณคีอมพิวเตอรที่ตกลงเชาซื้อเปนระบบ ถาผูใหเชาซื้อสงมอบเพียงบางสวน หรือขาด
สวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป หรือสงมอบและติดตั้งทั้งหมดแลวแตมีคณุสมบัติไมครบถวนหรือใชงานไมไดอยาง
มีประสิทธิภาพหรือไมถูกตองครบถวนตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ ใหถือวายังไมไดสงมอบคอมพิวเตอร
นั้นเลย และใหคิดคาปรับเปนรายวันจากราคาคอมพิวเตอรทั้งระบบ

ในระหวางที่ผูเชาซื้อยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถาผูเชาซื้อเห็นวาผูใหเชาซื้อไมอาจปฏิบัติตาม
สัญญาตอไปได ผูเชาซื้อจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๑๔ กับเรียกรองใหชด
ใชคาเชาซื้อที่เพิ่มขึ้นตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๘ วรรคสองก็ได และถาผูเชาซื้อไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไป
ยังผูใหเชาซื้อเมื่อครบกําหนดสงมอบแลว ผูเชาซื้อมีสิทธิที่จะปรับผูใหเชาซื้อจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย

         ขอ ๒๐  การโอนกรรมสิทธิ์ใหผูเชาซื้อ
         เมื่อครบอายุสัญญา และผูเชาซื้อไดชําระคาเชาซื้องวดสุดทายแกผูใหเชาซื้อแลว ผูใหเชาซื้อตกลงให
กรรมสิทธิ์คอมพิวเตอรที่เชาซื้อตามสัญญาตกเปนกรรมสิทธ์ิของผูเชาซื้อทันที
         เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ผูเชาซื้อไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก
คอมพิวเตอรซึ่งอยูในความครอบครองของผูเชาซื้อ

         ขอ ๒๑  การโอนกรรมสิทธิ์ใหบุคคลอ่ืน
         ในระหวางอายุสัญญาเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อจะไมโอนกรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอรที่ใหเชาซื้อแกบุคคลอื่น หากผู
ใหเชาซื้อฝาฝน ผูใหเชาซื้อยินยอมชดใชคาเสียหายใหแกผูเชาซื้อ

         ขอ ๒๒  การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย
         ในกรณีที่ผูใหเชาซื้อไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคาปรับ คาเสีย
หาย หรือคาใชจายแกผูเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูเชาซื้อโดยสิ้น
เชิงภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชาซื้อ หากผูใหเชาซื้อไมชดใชใหถูก
ตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูเชาซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากคาเชาซื้อที่ตองชําระ หรือบังคับจากหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทนัที
         หากคาปรบั คาเสยีหาย หรอืคาใชจายทีบ่งัคบัจากคาเชาซือ้ทีต่องชาํระ หรอืหลกัประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูใหเชาซื้อยินยอมชําระสวนที่เหลือที่ยังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสีย
หาย หรือคาใชจายนั้นภายในกําหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชาซื้อ

ขอ ๒๓ การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
         ในกรณทีีม่เีหตสุุดวสัิย หรอืเหตใุดๆ อันเนือ่งมาจากความผดิหรอืความบกพรองของฝายผูเชาซือ้ หรอืจาก
พฤตกิารณอนัหนึง่อันใดทีผู่ใหเชาซือ้ไมตองรบัผดิตามกฎหมาย หรอืเหตอุืน่ตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูใหเชาซื้อไมสามารถสงมอบ
คอมพิวเตอรตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาในขอ ๗ แหงสัญญานี้ได หรือไมสามารถซอมแซมคอมพิวเตอรหรือจัด
หาคอมพิวเตอรใหผูเชาซือ้ใชแทนตามเงือ่นไขและกําหนดเวลาในขอ ๑๐ ได ผูใหเชาซือ้มสีทิธิของดหรอืลดคาปรบั
หรอืขยายเวลาตามสญัญาไดโดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาว พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูเชาซื้อ
ทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว
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         ถาผูใหเชาซื้อไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูใหเชาซื้อไดสละสิทธิเรียกรองในการท่ีจะ
ของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพรองของฝายผูเชาซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือผูเชาซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
         การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูเชาซื้อที่จะพิจารณาตาม
ที่เห็นสมควร

         ขอ ๒๔  การโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญา
         ผูใหเชาซื้อจะไมโอนสิทธิและหนาที่ที่มีตอผูเชาซื้อตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอื่นโดยไมไดรับความเห็นชอบ
เปนหนังสือจากผูเชาซื้อกอน

ขอ ๒๕ การใชเรือไทย
ถาผูใหเชาซื้อจะตองสั่งหรือนําเขาคอมพิวเตอรมาจากตางประเทศและตองนําเขามาโดยทางเรือในเสน

ทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกํา
หนด ผูใหเชาซื้อตองจัดการใหคอมพิวเตอรบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตาง
ประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกคอมพิวเตอรลงเรืออื่นที่มิใชเรือไทย
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออื่นได ทั้งนี้ ไมวาการสั่งหรือนํา
เขาคอมพิวเตอรจากตางประเทศจะเปนแบบใด

ในการสงมอบคอมพิวเตอรใหแกผูเชาซื้อ ถาเปนกรณีตามวรรคหนึ่งผูใหเชาซื้อจะตองสงมอบใบตราสง
(Bill of Lading) หรอืสาํเนาใบตราสงสาํหรบัคอมพวิเตอรนัน้ ซึง่แสดงวาไดบรรทกุมาโดยเรอืไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูเชาซื้อพรอมกับการสงมอบคอมพิวเตอรดวย

ในกรณีที่คอมพิวเตอรไมไดบรรทกุจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียว
กับเรือไทย ผูใหเชาซื้อตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทกุของโดยเรืออ่ืนได
หรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูใหเชาซื้อดวย

ในกรณทีีผู่ใหเชาซือ้ไมสงมอบหลกัฐานอยางใดอยางหนึง่ดงักลาวในวรรคสองและวรรคสามใหแกผูเชาซื้อ
แตจะขอสงมอบคอมพิวเตอรใหผูเชาซื้อกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาคอมพิวเตอร ผูเชาซื้อมีสิทธิรับคอมพิวเตอร
ไวกอนและชําระเงินคาคอมพิวเตอรเมื่อผูใหเชาซื้อไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได



๙

         สัญญานี้ทาํขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว
จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)…………………..……………………….ผูเชาซื้อ
(……........……...…………………….)

(ลงชื่อ)…………………...……………..……….ผูใหเชาซื้อ
(……........……...…………………….)

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

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


