
บนัทกึขอ้ตกลงเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร

เลขท่ี ๑(ะ/b ๕๖๖

บันทึกตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพุน เลขที่ ๑๖๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก 
' อำเภอเมืองลำพุน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำสั่งฯ 
ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๖๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งๆ ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน■ ๒๕๖๕ซ่ึงต่อไปใน 
บันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้เช ่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ หางหุ้นส่วนจำกัด เซเว่นกันโอเอ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ 
ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีส์า,นักงาบแห่ง'ใหญ่ ต้ัง 
อยู่เลขที่ ๑๓๙/๗ หมู่ท่ี ๘ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุรชัย ศัมภีระ ผู้มีอำนาจ 
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ป่รากฎตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ขม. ๐๐๒๘๕๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๖๕๖๕ มอบอำนาจให้ 
นายตวิษวัช จันต๊ะภา ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไป่ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า 
“ ผู้ให้เช่า’' อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ■ ข้อตกลงเช่า

• ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลง'ให้เช่า เครื่องถ่ายเอกส่าร ยี่ห้อ FUJI Xerox รุ่น AP-IV 3060
จำนวน ๑๑ เครื่อง ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า” เพื่อใช้ในกิจการของผู้เช่า ราย 
ละเอียดปรากฏตามแบบรูปคุณสมบัติแนบท้ายบันทึกข้อตกลง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้

: ■ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าตามวรรคหนึ่งมีกำหนดระยะเวลา ๑ (หน่ึง) ปี ต้ังแต่วันท่ี.
๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐.เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 1

— โ— r — ■ ..■ ผู้ให้■ เช่ารับ-รรงว่าเคร่ืองถ่ายเอกสารท่ีเช่าตามสัญญาน้ี■ผู้ให้เช่าได้ชำระภาษี-* 1ธากร-ค่า—;̂ - • 7๒ —
รรรมเนียมต่าง  ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแลว ผู้ให้เช่ามืสิทขนำมาให้เช่าโดยปราศจากการรอนสิทธิ ทั้งรับรองว่า 
เครื่องถ่ายเอกส่ารที่เข่ามีคุณสมบัติ คุณภาพ และคุณลกษณะไม่ตรกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนมท้ายบันทึกข้อตกลง 
นี้-และผู้ใหุ้เช่าไต้ตรวจสอบแล้วว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าตลอดจบอุปกรณ์ทั้งปวงปราศจากความชำรุดบกพร่อง 
: - ข้อ ๒ ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าเป็นรายเดือนตามเด ข่นปฏิทึน ในยตราแผ่นละ -0,๑๙

■ (ศูนย์จุดหนึ่งเก้า) บาท ตามจำนวนที่ไดเข้งานจริงตามมืเตอf l บเครื่องของแต่ละเดือน โดยหักจำนวนแผ่นของกระดาษ 
เสียออก ร้อยละ ๒ ซองจำนวนที่ใข้จริง ภายในวงเงิน ๓๗๖,๗๗๖.๘๔ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ 
หกบาทแปดสิบสี่สตางค์)

1 ค่าเข่าตานวรรคหนึ่•■ 'ไต้รวมภาษัยูลค่าเพ่ิม ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ค่าตรวจ
สภาพ ค่าอะไหล่ ค่าวัสคุสิ้นเปลอง (ยกเว้นค่ากระดาบถ่ายเอกการ)ไว้ด้วยแล้ว

ลงชือ่:........ :ป ี/ ^ ' . . . . : . : . ..........ผูเ้ชา่ ลงช่ือ
(นายว ิช ัย บ ุ ญ . อ ุ ด ม พ ร ) :



ในการชำระค่าเข่า ผู้ให้เข่าต้องส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเข่าเมื่อสิบเดือนแต่ละเดือน โดยผู้เข่า 
จะข่าระค่าเข่าหลังจากที่ไต้ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลง

ความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ให้ใช้ 
ข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้บังคับ และใบกรณีที่เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงขัดแย้งกันเอง ผู้ให้เข่าจะต้องปฏิบัติ 
ตามคำวินิจฉัย เพิ่มเติมจากผู้เข่าทั้งสิ้น

ข้อ ๔ ผู้ให้เข่าต้องส่งมอบและติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าตามบันทึกข้อตกลงนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามบันทึกข้อตกลงนี้ในลักษณะพร้อมใช้งานไต้ตามที่กำหนด ณ สถานที่ที่กำหนดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อ 
ตกลงนี้ ภายในวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๖๕๖๕ ขึ๋งผู้ให้เข่าเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบ พร้อมทั้งเครื่องมือที่จำเป็น 
ในการติดตั้งและใช้งาน โดยผู้ไห้เข่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ใบการส่งมอบตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เข่าต้องส่งพนักงานมาดำเนิบการทดสอบประสิทธิภาพและแนะนำ 
วิธการใช้เครื่องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในข้อ ๑ และ 
สำเนาเอกสารที่ถ่าย/พิมพ์จะต้องมีความขัดเจนสะอาดไม่มีรอยหมึกเปีอนตามส่วนต่าง  ๆโดยในการนี้ผู้ให้เข่าไม่คิดค่า 
ใช้จ่ายใด  ๆ จากผู้เข่าทั้งสิ้น

ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ผู้เข่าแต่งตั้งขึ้น ได้ตรวจรับจำนวนการถ่ายเอกสาร/พิมพ์ 
ที่ส่งมอบตามบันทึกข้อตกลงนี้แล้วในแต่ละเดือน และเห็นว่าถูกต้องครบล้วนตามบนทึกข้อตกลงนี้แล้ว ผู้เข่าจะออก 
หลักฐานการรับม์อบไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้1ห้เข่านำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเข่า

ในการตรวจรับเครื่องถ่ายเอกสารที่ส่งมอบตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าเครื่องถ่ายเอกสารชื่ง 
ผู้ให้เข่าส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกข้อตกลง หรือติดตั้งและส่งมอบถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดแต้!ม่ 

'สิามิาริถิใช้'งัานัได้อิยางครบ'ถ้วิน๊นิละมี'ปริะสิทัธิภว๊พิต๊ามิบนทึก๊ขัอิติกิลิงิ"ผู้เข่าหิริงิไวั:ซงิสิทิธิท่ี;จ้ะไ"ม่รับิเคัรื่อิงิถ้ายิโอิกัสิาริ 
น้ัน ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ให้เข่าต้องรีบนำเครื่องถ่ายเอกสารนั้นกลับคืนไปทันที และต้องนำเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใหม่ 
ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน หรือไม่ตํ่ากว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่กำหนดไว้ใบบันทึกข้อตกลงนี้ มาส่งมอบให้ใหม่ ภายใน ๑ 
(หน่ึง) วัน ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เข่าเองทั้งสิ้น และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ให้เข่าจะนำมาอ้างเป็นเหตุ 
ของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบไมใด้

.หากผู้ให้เข่าไม่นำเครื่องถ่ายเอกสารที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีดังกล่าวในวรรคสอง และ 
เกิดความเสียหายแก่เครื่องถ่ายเอกสารนั้น ผู้เข่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ให้เข่าส่งมอบเครื่อ'งถ่ายเอกสารที่เข่าถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ 
ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้เข่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ในกรณี

๓.๑ ในเสนอราคา
๓.๖ สำเนาร่างขอบเขตของงาบ

จำนวน ๑ แผ่น 
จำนวน ๕ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น

๓.๓ หนังสิอรับรองการจดทะเบยน
๓.๔ หนังสือมอบอำนาจ



เช่นนี้ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าเอพาะเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าที่รับมอบไว้
ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าให้แก่ผู้เช่าได้โดยครบถ้วนถูกต้อง 

ภายในกำหนดเวลาตามบันทึกข้อตกลง หรือถ้าผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการหรือไม่สามารถซ่อมแซมแต้1ฃเครื่องถ่ายเอกสารที่ 
เช่าภายในระยะเวลาตามข้อ ๘.๒ และผู้ให้เช่าไม่จัดหาเครื่องถ่ายเอกสารให้ผู้เช่าใช้แทนตามข้อ ๘.๓ อันเนื่องมาจาก 
เหตุสุด่วิสัย หรือเหตุใด  ๆ.อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องซองฝ่ายผู้เช่าหรือจากพฤติการณีอันหนึ่งอันใดที่ 
ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซี่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัด 
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ให้เช่ามีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือซยายกำหนดเวลาทำการตามบันทึกข้อ 
ตกลงดังกล่าว โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณีดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน ๑๔ (สิบห้า) 
วัน นับถัดจากวันที่เหตุบั้นสิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดใบกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฎิบ้ติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ 
งดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามบันทึกข้อตกลงโดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความ 
ผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่าซี่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้เช่าทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ข้อ ๗ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าให้อยู่ในสภาพใช้งานไต้ดีอยู่เสมอ*ด้วยค่าใช้ 
จ่ายของผู้ให้เช่า โดยต้องจัดหาช่างผู้มีความรู้ ความชำนาญ และ,ผิมีอดีมาตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแต้!ข 
เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าตลอดอายุบันทึกข้อตกลงเช่านี้ อย่างน้อยเดือนละ ๑ (หน่ึง) ครั้ง โดยให้มีระยะเวลาห่างถันไม่ 
น้อยกว่า ๓๐ (ส')มสิบ) วัน สิงของที่ใข้สิ้นเปลืองทุกขนิดรวมทั้งอะไหล่ ยกเว้นกระดาษสำหรับถ่ายเอกสาร ผู้ให้เช่าจะ 
เป็นผู้จัดเตรียมให้โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่ผู้ให้เช่าจะต้องจัดเตรียมไว้ให้เพียงพออยู่เสมอ อุปกรณีสิ้นเปลืองดังกล่าว เช่น 
ลูกโม่ถ่ายภาพ ผงหมีก ผงประจุภาพ หมึกพิมพ์ วัสดุท่ีใช้,ทำความสะอาด ถุงกรอง แปรง บั้ามันหล่อลื่น และอุปกรณี 
อ่ืน  ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เครื่องถ่ายเอกสารใช้งานไต้ตามปกติตลอดเวลา 

ข้อ ๘ หน้าที่ของผู้ให้เช่า
๘.๑ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ผิกอบรมวิธีใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้เช่า จนสามารถ 

ใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารได้ และผู้ให้เช่าตกลงจะผิกอบรมวิธีการใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้เช่าทุก 
คร้ัง หากผู้เช่าร้อง■ ขอโดยเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของผู้เช่าและเจ้าหน้าที่คนบั้นยังไม่เคยไต้รับการผิก 
อบรมมาก่อนโดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผิกอบรมทั้งสิ้น

๘.๒ ในกรณีเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าชำรุดบกพร่องหรือซัดข้องใช้งานโม!ต้ตามปกติ ผู้!ห้เช่าจะ 
ต้องจัดให้ช่างที่มีความรู้ความชำนาญและผิมีอดีมาจัดการซ่อมแซมแต้!ฃให้อยู่ในสภาพใช้งานไต้ดีตามปกติ‘โดยผู้ให้เช่า 
จะต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแต้!ขในทันทีที่ไต้รับแจ้งจากผู้เช่าหรือผู้ที่ไต้รับมอบหมายจากผู้เช่าแล้ว และให้แล้วเสร็จใช้ 
งานไต้ดีดังเดิมอย่างช้าต้องไม่เกิน ๒๔ (ย่ีสิบส่ี) ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลาที่ไต้รับแจ้ง

๘.๓ ในกรณีที่เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ามีความชำรุดบกพร่องหรือซัดข้องใช้งานไม่ไต้ตามปกติ 
และการซ่อมแซมต้องใช้เวลาเกินกว่า ๖๔ (ย่ีสิบส่ี) ช่ัวโมง ตามที่กำหนดในข้อ ๘.๒ หรือไม่อาจซ่อมแซมแต้!ฃให้ดีได้ดัง 
เดิม ผู้ให้เช่าต้องจัดหาเครื่องถ่ายเอกสารที่มีคุผสมบัติ คุณภาพ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการใช้งานไม่ตํ่า 
กว่าของเครื่องเดิมมาให้ผู้เช่าใช้แทนทันที

ข้อ ๙  ถ้าผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการหรือไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าภายในระยะเวลา

ลงซ่ือ. /0^ .ผ้เซ่า
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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ตามข้อ ๘.๒ และผู้ให้เข่าไม่จัดหาเครื่องถ่ายเอกสารให้ผู้เช่าใข้แท,นดามข้อ ๘.๓ ผู้1ห้เข่ายิบยอมให้ผู้เข่าปรับเป็นรายวัน 
ในอัตราร้อยละ 0.๖๐ ของราคาที่เข่าตามบันทึกข้อตกลงข้อ ๒ หรือไม่ตํ่ากว่าวันละ ๑๐๐ (หนึ่งร้อย) บาท ตั้งแต่พ้น 
กำหนดระยะเวลาตามข้อ ๘.๒ จนถึงวันที่ผู้ให้เข่าซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ หรือผู้ให้เข่าจัดหา 
เครื่องถ่ายเอกสารมาให้ผู้เข่าใข้งานแทน หรือจบกว่าผู้เข่าจะใช้สิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลง .ทั้งน้ี ผู้เข่าไม่ต้องจ่ายค่า 
เข่าในระหว่างเวลาที่ผู้เข่าไม่สามารถใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่เข่าตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยยินยอมให้ผู้เข่าหักค่าปรับดัง 
กล่าวออกจากค่าเข่าตามข้อ ๒

ข้อ ๑๐ เมื่อครบกำหนดส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เข่าตามบันทึกข้อตกลงแล้ว ล้าผู้ให้เ'ช’)'ไม่ส่งมอบ 
เครื่องถ่ายเอกสารที่เข่า หรือส่งมอบแต่เพียงบางส่วนให้แก่ผู้เข่า หรือส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เข่าไม่ตรงตามบันทึก 
ข้อตกลงหรือมีคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้องดามบันทึกข้อตกลง หรือส่งมอบแล้วเสร็จภายในกำหนดแต่ไม่สามารถไข้ 
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือใช้งานไต้ไม่ครบถ้วนตามบันทึกข้อตกลง หรือผู้ให้เข่าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงข้อ 
ใด่ข้อหนึ่ง ผู้เข่ามื่สิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้นไม่ 
กระทบสิทธิของผู้เข่าที่จะเรียกร้องค่าเสืยหายจากผู้ให้เช่า

ในกรณีที่ผู้เข่าใช้สิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลง และถ้าผู้เข่าต้องเข่าเครื่องถ่ายเอกสารจากบุคคล 
อื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกบันทึกข้อตกลง ผู้ให้เข่ายอมรับผิด 
ชดใช้ค่าเข่าที่เพิ่มขึ้นจากค่าเข่าที่กำหนดไว้ใบบันทึกข้อตกลงนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด  ๆ ที่ผู้เข่าต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ 
ให้เข่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เข่ารายใหม่ดังกล่าวด้วย

ใบกรณีมีความจำเป็น ผู้เข่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกบันทึกข้อตกลงเข่านี้ก่อนครบกำหนดระยะเวลา 
การเข่าได้โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เข่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน โดยผู้ให้เข่าจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง 

. ค่า‘เสียหายใด  ๆ จากผู้เข่า
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ให้เข่าส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เข่าล่วงเลยกำหนดส่งมอบตามข้อ ๔ และผู้เข่า 

มีไต้ใช้สิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงตามข้อ ๑ ๐ 'วรรคหน่ึง ผู้ให้เข่าจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้เข่าเป็นรายวัน สำหรับ . 
เครื่องถ่ายเอกสารที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามบันทึกข้อตกลง ในอัตราร้อยละ 0.๒๐ ของราคาที่เข่าตามบันทึกข้อตกลงข้อ ๖ 
หรือไม่ตํ่ากว่าวันละ ๑๐๐ (หนึ่งร้อย) บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบตามบันทึกข้อตกลงจนถึงวันที่ผู้ไห้เข่าได้ 
นำเครื่องถ่ายเอกสารที่เข่ามาส่งมอบให้แก่ผู้เข่าจนถูกต้องครบถ้วน

ใบระหว่รงที่ผู้เข่าย้งมีได้ใข้สิทธิบอกเลกบันทึกข้อตกลงนั้น หากผู้เข่าเหันว่าผู้ให้เข่าไมีอ๊าจ๊'
ปฏิบัตตามบันทึกข้อตกลงต่อไปได้ ผู้เข่าจะใช้สิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลง และเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเข่าที่เพิ่มขึ้นตามที่ 
กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ วรรคสองก็ได้ และล้าผู้เข่าได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ให้เข่าเมื่อครบกำหนดส่งมอบ 
ดังกล่าวแล้ว ผู้เข่ามีสิทธิที่จะปรับผู้ให้เข่าจบถึงวันบอกเลิกบันทึกข้อตกลงได้อกด้วย

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ให้เข่าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ 
เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้เข่า ผู้ให้เข่าต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้เข่า 
โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑(ะ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันทั้ใด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เข่า หากผู้ให้เข่าไม่ชดใช่ให้ถูก 
ต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เข่ามีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าเข่าที่ต้องชำระตามบันทึกข้อตกลงได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าเข่าที่ต้องชำระแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้เข่า

. ะ ^ลงซอ.................*....... 1!:..,.................ผ ู้เช ่า
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ยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถัวบตามจำนวนค่าปรับ ค่าเลืยหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ 
(ลืบห้า) วับ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้เชำ

ข้อ ๑๓ ในระหว่างอายุบันทึกข้อตกลงเชำ ห้ามผู้ให้เช่าโอนลืทธิหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงหรือ 
กรรมสีทธิ้ในเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังลือจากผู้เช่าก่อน

ข้อ ๑๔ เมื่อบันทึกข้อตกลงสันสุดลงไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกบันทึกข้อตกลงหรือครบกำหนดเวลา 
ตามบันทึกข้อตกลง ผู้ให้เช่าต้องนำเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ากลับคืนไปภายใน ๗ (เจ็ด) วัน โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้ 
จ่ายเองทั้งสัน

ถัาผู้ให้เช่าไม่นำเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ากลับคืนไปภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด  ๆ ทั้งสันที่เกิดแก่เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าอันมิใช่ความผิดชองผู้เช่า

ข้อ ๑๕ ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติใด  ๆ หรือการ 
โจรกรรมเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าตลอดจนการสูญหายหรือความเสียหายใด  ๆ ที่เกิดขึ้นแก่เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าอัน 
ไม่ใช่เกิดจากความผิดของผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในความครอบครองของผู้เช่า

บันทึกข้อตกลงนิ้ทำขึ้นสองฉบับมิข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จีงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ 
ไว้คนละหน่ึงฉบับ

ลงซ่ือ.
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