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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม.(กนก.) o o s /o  / ๒๕๖๔ วันท่ี มกราคม ๒๕๖๔

เร่ือง ส่งสำเนาแพร่สัญญาเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือติดต้ังสถานีรับ-ส่ง สัญญาณและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ช.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งสถานีรับ-ส่ง สัญญาณ 
และอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามสัญญาเลขที่ ซ.๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
กับ บริษัท ทรู มูฟ เอฃ ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคซั่น จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จีงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ โท์ษัสเวัสด้ิ) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาเช่าพื้นที่เพ ื่อติดตั้งสถานีรับ-ส่ง สัญญาณและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

สัญญาเลขที่...ช*ร.1๒๕๖๕..............

สัญญานี้ทำขึ้น พ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที.่...... ๖๔............................................................................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพ,นิดา ทองสุข รองผ ู้อำนวยการฝ ่ายบร ิหาร ตามคำสั่ง 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้เข่า" 
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทรู มูฟ เอซ ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคซั่น จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงาบทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัทกลาง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคล 
เลขท่ี ๐๑๐๕๕๕๓๐๔๕๐๔๔ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ £๑๐๐๙๑๒๒๐๒๔๒๐๗๙ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
สำน ักงานใหญ ่ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๑๘ อาคารทร ู ท าวเวอร ์ ถนนร ัซดาภ ิเษก แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวครันยา ตั้งพัฒนาประดิษฐ์ และ นางสาวสุขัซสา หินเกร็ด ผู้ร ับมอบอำนาจ 
ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้เข่า" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาตกลงกันกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ให้เข่าตกลงให้เข่าและผู้เข่าตกลงเข่าพื้นที่บริเวณดาดฟ้าอาคารสำนักงานงานใหญ่ 

เป็นสถานที่ติดตั้งสถานีรับ - ส่งสัญญาพ และอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปรากฏรายละเอียด 
อุปกรณ์ติดต้ังและแบบรูป ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

การเข่าพื้นที่ตามวรรคแรก ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า หากการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ไม่ต่ออายุสัญญาเข่าที่ดินให้แก่ผู้ให้เข่า ให้สัญญาเข่านี้สิ้นสุดลงในวันเดียวกับวันสิ้นสุดอายุสัญญาเข่าที่ดินระหว่าง 
ผู้ให้เข่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยผู้เข่าจะไม,เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ให้เข่า

ข้อ ๒. สัญญาเข่านี้ มีกำหนดระยะเวลาการเข่า ๓ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ข้อ ๓. ผู้ให ้เข ่าตกลงให ้เข ่าพ ื้นท ี่ตามส ัญญาข้อ ๑ โดยอ ัตราค ่าเข ่าพ ื้นท ี่ ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต ่อเด ือน ไม ่ม ีภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  ตลอดอาย ุส ัญ ญ า ๓ ปี รวมเป ็นจำนวนเง ิน  ทั้งสิ้น 
๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

/ข้อ ๔.
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ข้อ ๔. ผู้เช ่าตกลงรับภาระค่ากระแสไฟฟ้าที่ใข้ในการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณและสถานี 
ฐานของโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ในอัตราค่าไฟฟ้าจ่ายตามการใช้งานจริง ในอัตราที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด

ข้อ ๔. ในวันทำสัญญานี้ ผ ู้เช ่าได้นำหลักประกันเป ็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การ 
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ เลขที่ เส-๖๓-Z-R0-OCT๑๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๖๓ เป็นจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นจำนวน ร้อยละ ๔ ของอัตราค ่าเช่าทั้งหมดตลอดอายุสัญญา มามอบ'ให้แก่ผู้ให้เช่า 
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลักประกันดังกล่าวมีอายุหลังจากวันกิจการแล้วเสร็จ ภายในกำหนด 
ความรับผิดตามสัญญา ถ้าวันแล้วเสร็จตามสัญญาต้องยืดออกไปด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้เช่าต้องนำหลักประกัน 
มามอบให้แก่ผู้ให้เช่าให้มีอายุการประกันให้ครบความรับผิดตามสัญญานี้ที่ต้องยืดออกไป

หลักประกันที่ผู้เช่านำมามอบไว้ตามวรรคแรก ผู้ให้เช่าจะคืนให้เมื่อผู้เช่าพันจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว

การคืนหลักประกัน หากผู้เช่าหรือผู้คํ้าประกันหรือคู่สัญญาไม่ยื่นคำขอหลักประกันคืน 
ภายใบ ๔ ปี นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว หรือได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือได้พ้นจาก 
ข้อผูกพันแล้ว ให้ถือว่าผู้เช่า หรือผู้คํ้าประกันหรือคู่สัญญาสละสิทธิในหลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกัน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่า

ข้อ ๖. ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าพื้นที่ตามสัญญาข้อ ๑ พร้อมกับค่าไฟฟ้าตามสัญญาข้อ ๔ ให้แก่ 
ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๔ ของทุกเดือน โดยผู้เช่าจะชำระเงินค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า โดย'โอนเงินเข้าบัญชี 
องค์การขนล่งมวลขนกรุงเทพ เลขที่บัญชี ๐๐๐-๑-๓๔๐๐๑-๓ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) สำนักนานาเหนือ 
หากวันถึงกำหนดชำระตรงกับวันหยุดทำการของผู้ให้เช่า ให้ชำระค่าเช่าวันแรกที่เปีดทำการถัดจากวันหยุดงานนั้น 
โดยผู้ให้เข่าจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้เช่าทุกครั้งที่ได้รับการชำระค่าเช่า

ข้อ ๗. ในระหว่างอายุสัญญา หากทรัพย์สินของผู้ให้เช่าได้รับความชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจาก 
การติดตั้งจุดกระจายสัญญาณและสถานีฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้เช่าตกลงรับผิดขอบในความชำรุดเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้เข่าท้ังส้ิน

ข้อ ๘. ผู้เช ่าม ีภาระหน้าท ี่ต ้องชำระค่าภาษ ีต ่าง  ๆ ค่าธรรมเนียมหรือค่าบำรุงอื่น  ๆ ทั้งปวง 
ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ อันพึงต้องชำระตามกฎหมายแทนผู้ให้เช่า

ข้อ ๙. เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่าตามสัญญาข้อ ๒ ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่า เช่าพื้นที่ดังกล่าว 
ออกไปอีกคร้ังละ ๓ ปี ในอัตราค่าเช่าที่ปรับเพิ่มครั้งละ ๔ % ของอัตราค่าเช่าครั้งหลังสุด

ข้อ ๑๐. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาเช่าได้ โดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม,น้อยกว่า

/ฃ้อ ๑๑
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ข้อ ๑๑. เมื่อสัญญาเช่านี้ส้ินสุดลงไม่ว่ากรณีใด  ๆ ผู้เช่าตกลงที่จะรื้อถอนและขนย้ายสิ่งของที่ผู้เช่า 
นำมาติดตั้งลงบนพื้นที่สถานที่เช่า และจะต้องทำการปรับปรุงพื้นที่เช่าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยส่งมอบพื้นที่ 
คืน ณ ที่ตั้งของทรัพย์สินที่เช่า ภายในกำหนดเวลา ๑๕: วัน นับถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง และหากในช่วงระหว่าง 
ท ี่ย ังไม ่ม ีการส ่งมอบพื้นท ี่เช ่าค ืน ผ ู้เช ่าตกลงชำระค ่าเช ่าให ้แก ่ผ ู้ให ้เช ่าในอ ัตราเด ียวก ันก ับค ่าเช ่าท ี่ผ ู้เข ่า 
ขำระตามสัญญา

ข้อ ๑๒. กรณีหากผู้เช่าผิดนัดไม,สามารถปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๑๑ ดังกล่าว ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่า 
ปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ๔๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เช่า จนถึงวันที่ได้ทำการ 
ส่งมอบพ้ืนท่ีแล้วเสร็จ โดยค่าปรับดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายของผู้ให้เช่าด้วย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือข่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงขื่อ.....................^..)เ^ . . .......................... ผู้ให้เช่า
(นางพนิดา ทองสุข)

- I  (X V .ลงซอ............. ......................^.....................ผู้เช่า
(บริษัท ทรู มูฟ เอซ ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคซ่ัน จำกัด 

โดย นางสาวครันยา ตั้งพัฒนาประดิษฐ์ และ นางสาวสุข,ซสา หินเกร็ด 
ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ <^,2 i ว้.....
(นางสาวณฐา ระวีภูษิตา)

.พยาน

ลงข่ือ
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

.พยาน


