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สัญญาเชาอุปกรณเครื่อง GPS
สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๑
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ตําบล/แขวง ทาพี่เลี้ยง อําเภอ/เขต เมือง
สุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ระหวาง องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี โดย นาย
สมคิด ปทุมสูติ ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกกวา "ผูเชา" ฝายหนึ่ง กับ บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จํากัดซึ่งจดทะเบียน
เปนนิติบุคคล ณสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มี
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
สํานักงานใหญอยู เลขที่ ๒๓ ซอยมาเจริญ ถนนเพชรเกษม ตําบล/แขวง หนองคางพลู อําเภอ/เขต หนองแขม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยนายวรพล ปญจศรีประการ ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ที่ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๖๐ เลขบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร ๐๑๐๕๕๕๔๐๘๘๙๐๑ แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา "ผูให
เชา" อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้

ขอ ๑. นิยาม
"คาเชา" หมายความรวมถึงคาบํารุงรักษาดวย
"คาบํารุงรักษา" หมายความรวมถึงคาใชจายทั้งสิ้นในการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
"การบํารุงรักษา" หมายความรวมถึงการตรวจสอบตามกําหนดเวลาตลอดจนการซอมแซม
แกไขและเปลี่ยนแปลงสวนประกอบที่เกี่ยวกับอุปกรณเครื่อง GPS ที่เชาเพื่อใหใชงานไดอยางทันสมัยเปนปกติ และมี
ประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาของการเชา
"การซอมแกไข" หมายความรวมถึงการซอมแซมแกไขไมวาจะเปนการซอมแซมแกไขเล็ก
นอยหรือไม
"การเชาลักษณะที่ ๑" หมายถึง การเชาที่ผูเชาสามารถใชอุปกรณเครื่อง GPS โดยไมจํากัด
ชั่วโมงการใชงานในแตละเดือน ซึ่งรวมถึงคาบํารุงรักษาในคาบเวลาที่ตองการบํารุงรักษาที่กําหนดในผนวก ๒
"การเชาลักษณะที่ ๒" หมายถึง การเชาที่มีการกําหนดอัตราคาเชาขั้นตํ่าตอเดือน ซึ่งรวมถึงคา
บํารุงรักษาในเวลาปกติ แบงออกเปน ๒ กรณี คือ
กรณีที่ ๑ ไดแก กรณีที่ใชอุปกรณเครื่อง GPS ไมเกิน ๑๗๖ ชั่วโมง ในแตละเดือนผูเชาจะเสีย
คาเชาประจําเดือนของอุปกรณเครื่อง GPS หนวยนั้นเทากับอัตราคาเชาตอเดือนที่กําหนดในผนวก ๒
กรณีที่ ๒ ไดแก กรณีที่ใชอุปกรณเครื่อง GPS เกิน ๑๗๖ ชั่วโมง ในแตละเดือนผูเชาจะเสียคา
เชาประจําเดือนของอุปกรณเครื่อง GPS หนวยนั้นเทากับผลบวกระหวางคาเชาตอเดือนที่กําหนดในผนวก ๒ กับคาเชา
สวนเพิ่มซึ่งคํานวณจากคาเชาตอชั่วโมงของอุปกรณเครื่อง GPS หนวยนั้นตามที่กําหนดในผนวก ๒ คูณกับจํานวน
ชั่วโมงที่เกินกวา ๑๗๖ ชั่วโมงในเดือนนั้น
"การเชาลักษณะที่ ๓" หมายถึงไดแก การเชาที่ผูเชาสามารถใชอุปกรณเครื่อง GPS โดยเสียคา
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
เชาประจําเดือนตามจํานวนชั่วโมงที่ใชจริง ของรายการนั้น ในอัตราคาเชาตอชั่วโมงที่กําหนดในผนวก ๒ ซึ่งรวมถึงคา
บํารุงรักษา ในเวลาปกติแลว
"ในเวลาปกติ" หมายถึงในชวงเวลาระหวาง ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ของวันจันทรถึงวันศุกร
"คาบํารุงรักษา นอกเวลาปกติ" หมายถึงคาบํารุงรักษาเฉพาะสวนที่เพิ่มเติม จากคาบํารุงรักษา
ในเวลาปกติ
ขอ ๒. ขอตกลงเชา
ผูใหเชายินยอมใหผูเชา เชาเครื่อง GPS ติดตามยานพาหนะเครื่องจักรกลและรถยนตสวนกลาง
พรอมระบบสัญญาดาวเทียมและติดตั้งอุปกรณเครื่อง GPS รุน GTS-T๓๓๓ ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน ๖๐ เครื่อง ระยะเวลาดําเนินการเชา เปนเวลา ๖ เดือน เปนเงิน ๔๙๙,๖๘๐ บาท ซึ่งไดรวมภาษี
มูลคาเพิ่มแลว จํานวน ๓๒,๖๘๙.๓๕ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยมีรายละเอียด
ตามขอบเขตงาน และเงื่อนไขการจายเงิน ตามที่ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี กําหนดที่แนบทายสัญญานี้
ในกรณีที่ผูใหเชาประสงคจะนําคอมพิวเตอรรายการใดตางไปจากรายละเอียดที่กําหนดไว
ในผนวก 1 มาติดตั้งใหผูเชา ผูใหเชาจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูเชากอน และอุปกรณเครื่อง
GPS รายการนั้นจะตองมีคุณสมบัติไมตํ่ากวาที่กําหนดไวในผนวก ๑
ขอ ๓. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญา ดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของ สัญญานี้
ความใดในเอกสารแนบทายที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูเชา คําวินิจฉัยของผูเชา
ใหถือเปนที่สุด และผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรองคาเชาหรือคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผูเชา

ขอ ๔. ระยะเวลาการเชา
สัญญานี้มีผลบังคับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา แตระยะเวลาการคํานวณคาเชาอุปกรณ
เครื่อง GPS ตามสัญญานี้ใหมีกําหนด ๖ เดือน - ป นับถัดจากวันที่ผูเชารับมอบคอมพิวเตอรถูกตองครบถวน
แลว
ขอ ๕. การชําระคาเชา
การเชาอุปกรณเครื่อง GPS ตามสัญญานี้เปนการเชาแบบมีกําหนดระยะเวลา โดยผูเชาจะ
ชําระ คาเชาเปนรายเดือนตามเดือนปฏิทิน ประกอบดวยการเชาลักษณะตามที่กําหนดในผนวก ๒
กรณีการเชาลักษณะที่ ๑ หรือลักษณะที่ ๒ หากการเชาในเดือนแรกไมครบเดือนแหงปฏิทิน
นั้น ใหคํานวณคาเชาเริ่มตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูเชารับมอบอุปกรณเครื่อง GPS จากผูใหเชาตามสัญญาขอ ๘ จนถึง วัน
สุดทายแหงเดือนปฏิทินนั้น สวนการเชาเดือนสุดทายใหคํานวณคาเชาตั้งแตวันแรกของเดือนปฏิทินนั้น จนถึงวันสิ้นสุด
สัญญา
การคํานวณคาเชาตามวรรคสอง สําหรับการเชาลักษณะที่ ๑ ใหคํานวณคาเชาตอวัน จาก
อัตราคาเชาตอเดือนในผนวก ๒ หารดวย ๓๐ สวนการเชาลักษณะที่ ๒ ใหคํานวณคาเชาตอวันจากอัตราคาเชาตอ
เดือนในผนวก ๒ หารดวย ๒๒
ขอ ๖. การรับรองคุณภาพ
ผูใหเชารับรองวาคอมพิวเตอรที่ใหเชาตามสัญญานี้ มีคุณสมบัติไมตํ่ากวาที่กําหนดไว
ตามผนวก ๑
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
ขอ ๗. การสงมอบและติดตั้ง
ผูใหเชาจะทําการขนสงและติดตั้งอุปกรณเครื่อง GPS ที่เชาตามสัญญานี้ใหถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนดไวในขอ ๒ ในลักษณะพรอมที่จะใชงานอยางมีประสิทธิภาพไดทันที ตามรายละเอียดการทดสอบแนบ
ทายสัญญาในผนวก ๓ ใหแกผูเชา ณ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี - และสงมอบใหแกผูเชาภายใน ๑๘๓ วัน
นับถัดจากวันที่คูสัญญาไดลงนามในสัญญา ซึ่งผูใหเชาตองเปนผูจัดหาอุปกรณประกอบพรอมทั้งเครื่องมือที่จําเปนใน
การติดตั้ง โดยผูใหเชาเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
ผูใหเชาจะตองแจงกําหนดเวลาติดตั้งแลวเสร็จพรอมที่จะใชงานและสงมอบอุปกรณเครื่อง
GPS ไดทันที เปนหนังสือตอผูเชา ณ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี - ในวันและเวลาราชการ กอนวันกําหนด
สงมอบตามวรรคหนึ่ง ไมนอยกวา ๓ วันทําการ
ผูใหเชา ตองออกแบบสถานที่ติดตั้งอุปกรณเครื่อง GPS รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตาม
มาตรฐานของผูใหเชาซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูเชาแลว และผูใหเชาตองจัดหาเจาหนาที่ มาใหคําแนะนําและตรวจ
สอบความถูกตองเหมาะสมของสถานที่ใหทันตอการติดตั้งอุปกรณเครื่อง GPS ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญานี้ ทั้งนี้ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นจากผูเชา

ขอ ๘. การตรวจรับ
เมื่อผูเชาไดตรวจรับอุปกรณเครื่อง GPS ที่สงมอบถูกตองครบถวนตามสัญญานี้แลว ผูเชาจะ
ออกหลักฐานการรับมอบไวเปนหนังสือ เพื่อผูใหเชานํามาใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาเชาอุปกรณเครื่อง
GPS
ถาผลของการตรวจรับปรากฏวาอุปกรณเครื่อง GPS ที่ผูใหเชาสงมอบไมตรงตามขอ ๒ ผูเชา
ทรงไว ซึ่งสิทธิที่จะไมรับอุปกรณเครื่อง GPS นั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูใหเชาตองรีบนําอุปกรณเครื่อง GPS นั้นกลับคืน
โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและนําอุปกรณเครื่อง GPS มาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวย
คาใชจายของผูใหเชาเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูใหเชาจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบ
ตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับไมได
ในกรณีที่ผูใหเชาสงมอบอุปกรณเครื่อง GPS ถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบ
จํานวน แตไมถูกตองทั้งหมด ผูเชาจะตรวจรับเฉพาะสวนที่ถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได
(ความในวรรคสามนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีที่ผูเชาตองการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการเชาอุปกรณเครื่อง
GPS ที่ประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ)
ขอ ๙. การบํารุงรักษา
ผูใหเชามีหนาที่บํารุงรักษาอุปกรณเครื่อง GPS ใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ รวมทั้ง
ปรับปรุงพัฒนาระบบอุปกรณเครื่อง GPS ใหทันสมัยเปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพตามความตองการใชงาน ของผู
เชาดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยตองจัดหาและสํารองอุปกรณใหเพียงพอตอการใชงานและการบํารุงรักษา ทั้งนี้ ผูให
เชาตองจัดหาชางผูมีความรูความชํานาญและมีฝมือดีมาตรวจสอบบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขอุปกรณเครื่อง GPS ที่
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ใหเชาตลอดอายุสัญญาเชานี้อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยใหมีระยะเวลาหางกันไมนอยกวา ๓ วัน
การใชอุปกรณเครื่อง GPS ตามสัญญานี้ใหถือวาอยูในสภาพทันสมัยเปนปจจุบันใชงานไดดี
ตามปกติ ตามวรรคหนึ่ง โดยใหมีเวลาอุปกรณเครื่อง GPS ขัดของรวมตามเกณฑการคํานวณเวลาขัดของตามวรรคสาม
ไมเกิน เดือนละ ๔๘ ชั่วโมง หรือรอยละ ของเวลาใชงานทั้งหมดของอุปกรณเครื่อง GPS ในเดือนนั้น แลวแตตัวเลขใด
จะมากกวากัน มิฉะนั้น ผูใหเชาตองยอมใหผูเชา คิดคาปรับสําหรับเวลาที่ไมสามารถใชอุปกรณเครื่อง GPS ไดในสวนที่
เกินกําหนดขางตนในอัตราชั่วโมงละ ๒๑.๐๐ บาท(ยี่สิบเอ็ดบาทถวน) โดยผูใหเชายินยอมใหผูเชาหักคาปรับดังกลาว
ออกจากคาเชาประจําเดือน
เกณฑการคํานวณเวลาขัดของของอุปกรณเครื่อง GPS ตามวรรคสองใหเปนดังนี้
- กรณีทอี่ ุปกรณเครื่อง GPS ขัดของพรอมกันหลายหนวยใหนับเวลาขัดของของหนวยที่มีตัว
ถวงมากที่สุด เพียงหนวยเดียว
- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของของอุปกรณเครื่อง GPSแตกตางกัน เวลา
ที่ใช ในการคํานวณคาปรับจะเทากับเวลาขัดของของอุปกรณเครื่อง GPS หนวยนั้นคูณดวยตัวถวงซึ่งมีคาตางๆ ตาม
ผนวก ๔
เวลาอุปกรณเครื่อง GPS ขัดของในชวงเวลานอกคาบเวลาบํารุงรักษาตามรายละเอียดใน
ผนวก ๒ และผูเชามิไดแจงใหผูใหเชาทราบลวงหนาตามสัญญาขอ ๑๐ มิใหนํามานับรวมเพื่อคํานวณคาปรับ

ขอ ๑๐. การซอมแซมแกไข
๑๐.๑ ในกรณีอุปกรณเครื่อง GPS ชํารุดบกพรอง เสียหาย หรือขัดของใชงานไมไดทั้งหมด
หรือ แตบางสวน โดยมิใชความผิดของผูเชา ผูใหเชาจะตองจัดใหชางที่มีความรู ความชํานาญและฝมือดีมาจัดการ
ซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดดีตามปกติดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยเริ่มดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีอุปกรณเครื่อง GPS ชํารุดบกพรองในเวลาปกติ ผูใหเชาจะตองเริ่มดําเนินการ
ภายใน ๓ ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาที่ไดรับแจงจากผูเชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเชา
(๒) กรณีอุปกรณเครื่อง GPS ชํารุดบกพรองนอกเวลาปกติ ผูใหเชาจะตองเริ่มดําเนินการ
ภายใน ๗ ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาที่ไดรับแจงจากผูเชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเชา แตทั้งนี้ผูเชาหรือผูที่ไดรับมอบ
หมายจากผูเชา ไดแจงความประสงคในการใชอุปกรณเครื่อง GPS นอกเวลาปกติใหผูใหเชาทราบลวงหนาในเวลาปกติ
แลว
ถาผูใหเชาไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผูใหเชายอมใหผูเชาปรับเปนรายชั่วโมง ในอัตรา
ชั่วโมงละ ๒๑.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดบาทถวน) โดยยินยอมใหผูเชาหักคาปรับดังกลาวออกจากคาเชาประจําเดือน สําหรับ
จํานวนชั่วโมงที่ใชในการคํานวณคาปรับจะเริ่มนับตั้งแตเวลาที่ผูเชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเชาไดแจงใหผูใหเชา
ทราบถึงความชํารุดบกพรองจนถึงเวลาที่ผูใหเชาเริ่มดําเนินการซอมแซมแกไข
๑๐.๒ ในกรณีทอี่ ุปกรณเครื่อง GPS ที่เชาในลักษณะที่ ๒ หรือลักษณะที่ ๓ ชํารุดบกพรอง
และผูเชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเชาไดแจงใหผูใหเชาทราบในเวลาปกติถึงการชํารุดบกพรองแลว ผูใหเชา จะ
ตองซอมแซมแกไขอุปกรณเครื่อง GPS ที่ชํารุดบกพรองนั้นใหแลวเสร็จจนใชงานไดตามสภาพปกติ โดยไมคิดคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้นจากผูเชา ไมวาการซอมแซมแกไขจะกระทําในเวลาปกติหรือนอกเวลาปกติก็ตาม สําหรับกรณีที่ผูเชาแจงให
ผูใหเชาทราบนอกเวลาปกติถึงการชํารุดบกพรองของอุปกรณเครื่อง GPS และตองการใหผูใหเชาซอมแซมแกไข ในชวง
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เวลาดังกลาว ผูเชาจะตองชําระคาซอมแซมแกไขสําหรับชวงเวลานั้นใหแกผูใหเชาโดยคํานวณ จากอัตราคาบํารุงรักษา
นอกเวลาปกติที่ระบุในผนวก ๒ คูณกับจํานวนชั่วโมงที่ใชจริงในการบํารุงรักษานอกเวลาปกติ
๑๐.๓ ในกรณีทอี่ ุปกรณเครื่อง GPS ขัดของใชการไมไดตามปกติ และผูเชาเห็นวาไมอาจ
ซอมแซมแกไขได ใหผูเชาแจงใหผูใหเชาทราบเปนหนังสือใหจัดหาอุปกรณเครื่อง GPS ที่มีคุณภาพและความสามารถ
ในการใชงาน ไมตํ่ากวาของเดิม มาใหผูเชาใชแทนภายในเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากผูเชาโดยไม
คิดคาใชจาย หากผูใหเชาไมสามารถจัดหาอุปกรณเครื่อง GPS ดังกลาวมาใหผูเชาใชงานแทนไดภายในเวลาที่กําหนด ผู
ใหเชายินยอมใหผูเชาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ ๐.๑ ของราคาคอมพิวเตอรที่เชาตามขอ ๒ นับถัดจากวันครบ
กําหนดดังกลาวจนกวาผูใหเชาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาผูเชาเห็นวาผูใหเชาไมอาจจัดหาอุปกรณเครื่อง
GPS อื่นแทนไดและบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ผูเชาไมจําตองจายคาเชาในระหวางเวลาที่ผูเชาไมสามารถใชอุปกรณเครื่อง
GPS ตามสัญญานี้ได นับตั้งแตวันที่ผูใหเชาไดรับแจงจากผูเชาใหจัดหาอุปกรณเครื่อง GPS อื่นใหผูเชาใชแทนจนถึงวัน
ที่ผูใหเชาดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จหรือจนกวาผูเชาบอกเลิกสัญญาแลวแตกรณี
ขอ ๑๑. การใชประโยชน
การใชประโยชนในอุปกรณเครื่อง GPS ตามสัญญานี้ ผูใหเชายินยอมใหอยูภายใตการจัดการ
และ การควบคุมดูแลของผูเชาโดยสิ้นเชิง นอกจากผูเชาจะใชในการปฏิบัติงานของผูเชาแลว ผูเชาอาจใหผูอื่น มาใช
อุปกรณเครื่อง GPS นี้ได โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูเชา
ขอ ๑๒. การจัดอบรม
ผูใหเชาตองจัดอบรมวิชาการดานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาที่ของผูเชาใหมีความรู ความ
เขาใจและสามารถใชระบบอุปกรณเครื่อง GPS ไดเปนอยางดีกอนการติดตั้งและใหแลวเสร็จกอนพนจากขอผูกพันตาม
ขอ ๔ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ รายละเอียดของการฝกอบรมใหเปนไปตามผนวก ๕
ขอ ๑๓. คูมือการใชคอมพิวเตอร
ผูใหเชาตองจัดหาและสงมอบคูมือการใชอุปกรณเครื่อง GPS ที่ใหเชาตามสัญญานี้ ตามที่
กําหนดไวในผนวก ๖ จํานวน................. (................................) ชุด ใหกับผูเชาในวันที่สงมอบอุปกรณเครื่อง GPS โดย
ไมคิดมูลคา พรอมทั้งปรับปรุงใหทันสมัยเปนปจจุบันตลอดอายุสัญญานี้

ขอ ๑๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ ผูใหเชาไดนําหลักประกันเปน เงินสด เปนจํานวนเงิน ๒๔,๙๘๔.๐๐
บาท (สองหมื่นสี่พันเการอยแปดสิบสี่บาทถวน) (................................) บาท ซึ่งเทากับรอยละ.................
(................................) ของราคาคาเชาอุปกรณเครื่อง GPS มามอบไวแกผูเชาเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญานี้ ซึ่งหลักประกัน จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผูใหเชาตลอดอายุสัญญา
กรณีผูใหเชาใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้า
ประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลัก
ทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะ
กรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดทายแบบสัญญาเชาคอมพิวเตอร และจะตอง
มีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูใหเชาพนขอผูกพันตามสัญญานี้
ถาหลักประกันที่ผูใหเชานํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุ ไม
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผูใหเชาตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูใหเชา สงมอบงานลาชา
เปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรอง ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผูให
เชาตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติมใหมีจํานวนครบถวนตาม วรรคหนึ่งมามอบใหแกผูเชา
ภายใน................. (................................) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา โดยผูเชามีสิทธิยึดหนวง
เงินคาเชาคอมพิวเตอรงวดใดๆ ไวจนกวาผูใหเชาจะนําหลักประกันดังกลาวมามอบให
หลักประกันที่ผูใหเชานํามามอบไวในขอนี้ ผูเชาจะคืนใหแกผูใหเชา โดยไมมีดอกเบี้ย เมื่อผู
ใหเชาพนจากขอผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แลว
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ขอ ๑๕. ขอตกลงการใชโปรแกรม
ผูใหเชายินยอมปฏิบัติตามขอตกลง การใชโปรแกรมตามที่กําหนดไวในผนวก ๗
ผูใหเชาตองดําเนินการใหผูเชาและผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเชาไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
จากเจาของลิขสิทธิ์ในการใชและสรางสรรคโดยการดัดแปลง การรวบรวม หรือการประกอบกันเขาจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่เชาตามรายละเอียดในผนวก ๘
บรรดาขอมูลและสารสนเทศไมวาในรูปแบบใดที่เก็บอยูในหรือที่สรางขึ้นโดยระบบ
คอมพิวเตอร รวมทั้ง งานโปรแกรมอุปกรณเครื่อง GPS ที่สรางสรรคขึ้นโดยผูใหเชา หรือลูกจาง พนักงาน และผูที่ได
รับมอบหมายจากผูใหเชา ใหถือวาเปนลิขสิทธิ์เปนของผูเชาทั้งสิ้น
ประโยชนอันจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการพัฒนา การแกไขเปลี่ยนแปลง การใช การทําซํ้า
โปรแกรมอุปกรณเครื่อง GPS อันเปนงานสรางสรรคอันมีลิขสิทธิ์ใหมตามวรรคกอน ซึ่งบางสวนจะใชประโยชน จาก
โปรแกรมอุปกรณเครื่อง GPS ที่เชาอันเปนงานสรางสรรคที่ลิขสิทธิ์เดิมเปนของผูใหเชา ทั้งลิขสิทธิ์ที่มีอยูหรือที่อาจจะ
เกิดขึ้นในภายหนา ซึ่งรวมถึงในกรณีที่มีซอฟตแวรที่ติดตั้งมาพรอมกับสวนอุปกรณครั้งนี้ดวย ผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายใดๆ จากผูเชาทั้งสิ้น
หามมิใหผูใหเชา ลูกจาง ตัวแทนหรือพนักงานของผูใหเชาเอาไป เปดเผยหรือใชขอมูลและ
หรือสารสนเทศในระบบดังกลาว หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหบุคคลอื่นเอาไป เปดเผย หรือใชขอมูลและหรือ
สารสนเทศในระบบดังกลาวหรือเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบอุปกรณเครื่อง GPS หรือลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึง
ระบบอุปกรณเครื่อง GPS ที่จัดทําขึ้นเปนการเฉพาะหรือกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีกี่ทางอิเล็กทรอนิกส
เพื่อดักรับไวซึ่งขอมูลอุปกรณเครื่อง GPS ของผูเชาหรือผูที่เกี่ยวของกับผูเชาที่อยูระหวางการสงในระบบอุปกรณเครื่อง
GPS โดยไมชอบดวยกฎหมายหรือโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเชา หากมีการฝาฝนผูใหเชาตองรับผิด
ชอบชดใชคาเสียหายใหแกผูเชาจนเต็มจํานวน และใหนําความในขอ ๑๘ และขอ ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ ๑๖. การรับประกันความเสียหาย
ในกรณีที่บุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใดๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิบัตรเกี่ยวกับอุปกรณเครื่อง GPS ตามสัญญานี้ โดยผูเชามิไดแกไขดัดแปลงไปจากเดิม ผูใหเชาจะตองดําเนินการ
ทั้งปวงเพื่อใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผูเชาตองรับผิดชดใชคาเสียหายตอบุคคล
ภายนอก เนื่องจากผลแหงการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรดังกลาว ผูใหเชาตองเปนผูชําระคาเสียหายและคาใชจาย
รวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทนผูเชา ทั้งนี้ ผูเชาตองแจงให ผูใหเชาทราบเปนหนังสือในเมื่อไดมีการก
ลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ ๑๗. ความรับผิดตอความเสียหาย
ผูเชาไมตองรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกอุปกรณเครื่อง GPS อัน
ไมใชความผิดของผูเชา ตลอดระยะเวลาที่คอมพิวเตอรอยูในความครอบครองของผูเชา
ถาเกิดความเสียหายขึ้นแกอุปกรณเครื่อง GPS หรือสวนใดสวนหนึ่งของอุปกรณเครื่อง
GPS ที่อยูใน ความครอบครองของผูเชาตามวรรคหนึ่ง ผูใหเชาตองดําเนินการทุกประการตามที่จําเปนเพื่อทําใหอุ
ปกรณเครื่อง GPS กลับคืนสภาพที่ใชงานไดดีดังเดิมโดยเร็วที่สุด และในกรณีที่ไมอาจดําเนินการใหอุปกรณเครื่อง
GPS คืนสูสภาพ ที่ใชงานไดดีดังเดิมได หรือในกรณีที่คอมพิวเตอรสูญหาย ผูใหเชาตองนําอุปกรณเครื่อง GPS เครื่อง
ใหมที่มีคุณภาพ และความสามารถใชงานไมตํ่ากวาอุปกรณเครื่อง GPS เดิมมาติดตั้งใหแกผูเชาแทนภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันที่ผูใหเชาไดรับแจงจากผูเชา อุปกรณเครื่อง GPS ที่นํามาติดตั้งแทนนี้ใหถือเปนอุปกรณเครื่อง GPS ตามนัย
ขอ ๒ แหงสัญญานี้ดวย ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามสัญญาขอนี้ผูใหเชาเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp) ขอ ๑๘. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกําหนดติดตั้งและสงมอบอุปกรณเครื่อง GPS ตามสัญญาแลว ถาผูใหเชาไมสง
มอบและติดตั้งอุปกรณเครื่อง GPS บางรายการหรือทั้งหมดใหแกผูเชาภายในกําหนดเวลาตามสัญญา หรือสงมอบ
อุปกรณเครื่อง GPS ไมตรงตามสัญญา หรือมีคุณสมบัติไมถูกตองตามสัญญา หรือสงมอบและติดตั้งแลวเสร็จภายใน
กําหนดแตไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือใชงานไดไมครบถวนตามสัญญา หรือผูใหเชาไมปฏิบัติตาม
สัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไมกระทบกระทั่ง
สิทธิของผูเชาที่จะเรียกรองคาเสียหายจากผูใหเชา
ในกรณีที่ผูเชาใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูเชามีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคาร
หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือคํ้าประกันตามขอ ๑๔ เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือบาง
สวนก็ไดแลวแตผูเชาจะเห็นสมควร และถาผูเชาตองเชาอุปกรณเครื่อง GPS จากบุคคลอื่นทั้งหมดหรือแตบางสวน
ภายในกําหนด ๒ เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผูใหเชายอมรับผิดชดใช คาเชาที่เพิ่มขึ้นจากคาเชาที่กําหนดไวใน
สัญญานี้รวมทั้งคาใชจายใดๆ ที่ผูเชาตองใชจายในการจัดหาผูใหเชา ระบบคอมพิวเตอรรายใหมดังกลาวดวย

ขอ ๑๙. คาปรับ
ในกรณีที่ผูเชาไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๘ ผูใหเชาจะตองชําระคาปรับใหผูเชา
เปนรายวันสําหรับอุปกรณเครื่อง GPS ที่ยังไมไดสงมอบตามสัญญา ในอัตราวันละ ๐.๑๐ บาท( ๐.๑๐ %) ตอเครื่อง
นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบ ตามสัญญาจนถึงวันที่ผูใหเชาไดนําคอมพิวเตอรมาสงมอบและติดตั้งใหแกผูเชาจนถูก
ตองครบถวน โดยผูเชาจะตองแจงสงวนสิทธิที่จะเรียกเอาคาปรับจากผูใหเชาเปนหนังสือในเวลารับชําระหนี้นั้นดวย
การคิดคาปรับในกรณีอุปกรณเครื่อง GPS ที่ตกลงเชาเปนระบบ ถาผูใหเชาสงมอบเพียง
บางสวน หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป หรือสงมอบและติดตั้งทั้งหมดแลวแตมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือใช
งานไมไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมถูกตองครบถวนตามผนวก ๓ ใหถือวายังไมไดสงมอบอุปกรณเครื่อง GPS นั้นเลย
และใหคิดคาปรับเปนรายวันจากราคาอุปกรณเครื่อง GPS ทั้งระบบ
ในระหวางที่ผูเชายังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถาผูเชาเห็นวาผูใหเชาไมอาจปฏิบัติ ตาม
สัญญาตอไปได ผูเชาจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญาขอ ๑๔ กับเรียกรองใหชดใชคาเชาที่เพิ่มขึ้น ตามที่กําหนด
ไวในสัญญาขอ ๑๘ วรรคสองก็ได และถาผูเชาไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูใหเชา เมื่อครบกําหนดสงมอบ
แลวผูเชามีสิทธิที่จะปรับผูใหเชาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ขอ ๒๐. การนําคอมพิวเตอรกลับคืนไป
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไมวาจะโดยการบอกเลิกสัญญา หรือครบอายุสัญญา ผูใหเชาตองนํา
อุปกรณเครื่อง GPSกลับคืนไปภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง โดยผูใหเชาเปนผูเสียคาใชจายเองทั้งสิ้น
ถาผูใหเชาไมนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูเชาจะกําหนดเวลา
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
ใหผูใหเชานําอุปกรณเครื่อง GPS กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวผูใหเชา ยังไมนําอุปกรณ
เครื่อง GPS กลับคืนไปอีก ผูเชามีสิทธินําอุปกรณเครื่อง GPS ออกขายทอดตลาดไดทันที โดยเงินที่ไดจากการ ออก
ขายทอดตลาด ผูใหเชาตกลงยินยอมใหผูเชาหักเปนคาปรับและหักเปนคาใชจาย คาเสียหาย รวมถึงคาใชจายตางๆ ที่ผู
เชาไดเสียไปในการดําเนินการขายทอดตลาดอุปกรณเครื่อง GPS ดังกลาว คาใชจายในการทําสถานที่ที่รื้อถอนอุปกรณ
เครื่อง GPS ออกไปใหมีสภาพดังที่เปนอยูเดิมกอนทําสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักคาเสียหายแลว ผูเชาจะคืนใหแก
ผูใหเชาแตหากขายทอดตลาดไมไดหรือขายไดแตไดเงินไมเพียงพอที่จะชดใชเปนคาปรับ คาใชจายหรือคาเสียหายดัง
กลาว ผูใหเชายังคงตองรับผิดชอบชดใชใหแกผูเชาจนครบถวน
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ผูเชาไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
อันเกิดแกอุปกรณเครื่อง GPS ซึ่งอยูในความครอบครองของผูเชา
ขอ ๒๑. การโอนกรรมสิทธิ์ใหบุคคลอื่น
ในระหวางอายุสัญญาเชา ผูใหเชาจะไมโอนกรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอรที่ใหเชาแกบุคคลอื่น
หากผูใหเชาฝาฝน ผูใหเชายินยอมชดใชคาเสียหายใหแกผูเชา
ขอ ๒๒. การรับผิดชดใชคาเสียหาย
ในกรณีที่ผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุ ใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูเชา ผูใหเชาตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาว ใหแกผูเชาโดย
สิ้นเชิงภายในกําหนด.................(..............................) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ จากผูเชา หากผูใหเชา
ไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูเชามีสิทธิที่จะหักเอาจาก คาเชาเดือนใดๆ หรือหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาไดทันที
หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายที่บังคับจากคาเชาเดือนใดๆ หรือหลักประกัน การ
ปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูใหเชายินยอมชําระสวนที่เหลือที่ยังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คา
เสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด................(............................) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง เปนหนังสือจาก
ผูเชา

ขอ ๒๓. การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย ผูเชา
หรือจากพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งผูใหเชาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนด ในกฎกระทรวง
ทําใหผูใหเชาไมสามารถสงมอบอุปกรณเครื่อง GPS ตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูใหเชามีสิทธิของด
หรือลดคาปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาว พรอมหลักฐานเปนหนังสือให
ผูเชาทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับแตวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถาผูใหเชาไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูใหเชาไดสละสิทธิเรียกรอง ใน
การที่จะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูเชาซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือผูเชาทราบดี อยูแลวตั้งแตตน
การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูเชาที่จะ
พิจารณาและใหถือเปนที่สุด
ขอ ๒๔. การโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญา
ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิและหนาที่ที่มีตอผูเชาตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอื่นโดยไมไดรับ ความ
เห็นชอบเปนหนังสือจากผูเชากอน
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียด ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว
ฝายละหนึ่งฉบับ
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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