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

วันที่

มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งสถานีรับ-ส่ง สัญญาณและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
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 ได้จัดทำสัญ ญาเช่าพื้น ที่เพื่อติดตั้งสถานีรับ -ส่ง สัญ ญาณ
และอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามสัญญาเลขที่ ซ.๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
กับ บริษัท ทรู มูฟ เอฃ ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคซั่น จำกัด รายละเอีย ดปรากฏตามสำเนาสัญ ญาที่แ นบมานี้
จีงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ โท์ษัสเวัสดิ้)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สัญ ญาเช่าพื้น ที่เพื่อ ติด ตั้ง สถานีร ับ -ส่ง สัญ ญาณและอุป กรณ์ว ิท ยุค มนาคม ระบบโทรศัพ ท์เคลื่อนที่
สัญญาเลขที่...ช*ร.1๒๕๖๕..............
สัญญานี้ทำขึ้น พ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที.่ ...... ๖๔............................................................................
ระหว่าง องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ โดย นางพ,นิดา ทองสุข รองผู้อ ำนวยการฝ่า ยบริห าร ตามคำสั่ง
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้เข่า"
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทรู มูฟ เอซ ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคซั่น จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงาบทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลาง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ ๐๑๐๕๕๕๓๐๔๕๐๔๔ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ £๑๐๐๙๑๒๒๐๒๔๒๐๗๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
สำนัก งานใหญ่ต ั้ง อยู่เลขที่ ๑๘ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัซ ดาภิเษก แขวงห้ว ยขวาง เขตห้ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวครัน ยา ตั้ง พัฒ นาประดิษ ฐ์ และ นางสาวสุขัซสา หินเกร็ด ผู้ร ับ มอบอำนาจ
ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้เข่า" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาตกลงกันกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ใ ห้เข่าตกลงให้เข่าและ ผู้เข่าตกลงเข่าพื้น ที่บ ริเวณดาดฟ้าอาคารสำนัก งานงานใหญ่
เป็นสถานที่ติดตั้งสถานีรับ - ส่งสัญญาพ และอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปรากฏรายละเอียด
อุปกรณ์ติดตั้งและแบบรูป ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้
การเข่าพื้น ที่ต ามวรรคแรก ให้อ ยู่ภ ายใต้เงื่อ นไขว่า หากการรถไฟแห่งประเทศไทย
ไม่ต่ออายุสัญญาเข่าที่ดินให้แก่ผู้ให้เข่า ให้สัญญาเข่านี้สิ้นสุดลงในวันเดียวกับวันสิ้นสุดอายุสัญญาเข่าที่ดินระหว่าง
ผู้ให้เข่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยผู้เข่าจะไม,เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ให้เข่า

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

ข้อ ๓. ผู ้ ใ ห้เข่า ตกลงให้เข่า พื้น ที่ต ามสัญ ญาข้อ ๑ โดยอัต ราค่า เข่า พื้น ที่ ๑๐ ,๐ ๐ ๐ บาท

(หนึ่ง หมื่น บาทถ้ว น) ต่อ เดือ น ไม่ม ีภ าษีม ูล ค่า เพิ่ม ตลอดอายุส ัญ ญา ๓ ปี รวมเป็น จำนวนเงิน ทั้งสิ้น
๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
/ข้อ ๔.
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ข้อ ๔. ผู้เช่า ตกลงรับ ภาระค่า กระแสไฟฟ้า ที่ใ ข้ใ นการติด ตั้ง จุด กระจายสัญ ญาณและสถานี

ฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในอัตราค่าไฟฟ้าจ่ายตามการใช้งานจริง ในอัตราที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด

ข้อ ๔. ในวัน ทำสัญ ญานี้ ผู้เช่า ได้น ำหลัก ประกัน เป็น เงิน สด ตามใบเสร็จ รับ เงิน องค์ก าร
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ เลขที่ เส-๖๓-Z-R0-OCT๑๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๖๓ เป็น จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นจำนวน ร้อยละ ๔ ของอัตราค่า เช่าทั้งหมดตลอดอายุสัญญา มามอบ'ให้แก่ผู้ให้เช่า
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลักประกันดังกล่าวมีอายุหลังจากวันกิจการแล้วเสร็จ ภายในกำหนด
ความรับ ผิดตามสัญ ญา ถ้าวันแล้วเสร็จตามสัญ ญาต้องยืดออกไปด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้เช่าต้องนำหลักประกัน
มามอบให้แก่ผู้ให้เช่าให้มีอายุการประกันให้ครบความรับผิดตามสัญญานี้ที่ต้องยืดออกไป
หลักประกันที่ผู้เช่านำมามอบไว้ตามวรรคแรก ผู้ให้เช่าจะคืนให้เมื่อผู้เช่าพันจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว
การคืนหลักประกัน หากผู้เช่าหรือผู้คํ้าประกันหรือคู่สัญ ญาไม่ยื่นคำขอหลักประกัน คืน
ภายใบ ๔ ปี นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว หรือได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว ให้ถือว่าผู้เช่า หรือผู้คํ้าประกันหรือคู่สัญญาสละสิทธิในหลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกัน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่า

ข้อ ๖. ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าพื้น ที่ตามสัญ ญาข้อ 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
ที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้เข่าทั้งสิ้น

ข้อ ๘. ผู้เช่า มีภ าระหน้า ที่ต ้อ งชำระค่า ภาษีต ่า ง ๆ ค่า ธรรมเนีย มหรือ ค่าบำรุง อื่น ๆ ทั้งปวง
ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ อันพึงต้องชำระตามกฎหมายแทนผู้ให้เช่า

ข้อ ๙. เมื่อครบกำหนดอายุสัญ ญาเช่าตามสัญ ญาข้อ ๒ ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่า เช่าพื้นที่ดังกล่าว
ออกไปอีกครั้งละ ๓ ปี ในอัตราค่าเช่าที่ปรับเพิ่มครั้งละ ๔ % ของอัตราค่าเช่าครั้งหลังสุด

ข้อ ๑๐. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิก
สัญ ญาเช่าได้ โดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม,น้อยกว่า

/ฃ้อ ๑๑
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ข้อ ๑๑. เมื่อสัญญาเช่านี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เช่าตกลงที่จะรื้อถอนและขนย้ายสิ่งของที่ผู้เช่า
นำมาติดตั้งลงบนพื้นที่สถานที่เช่า และจะต้องทำการปรับปรุงพื้นที่เช่าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยส่งมอบพื้นที่
คืน ณ ที่ตั้งของทรัพย์สินที่เช่า ภายในกำหนดเวลา ๑๕: วัน นับถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง และหากในช่วงระหว่าง
ที่ย ัง ไม่ม ีก ารส่ง มอบพื้น ที่เช่า คืน ผู้เช่า ตกลงชำระค่า เช่า ให้แ ก่ผ ู้ใ ห้เช่า ในอัต ราเดีย วกัน กับ ค่า เช่า ที่ผ ู้เ ข่า
ขำระตามสัญญา

ข้อ ๑๒. กรณีหากผู้เช่าผิดนัดไม,สามารถปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๑๑ ดังกล่าว ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่า
ปรับ เป็น รายวัน ในอัต ราวัน ละ ๔๐๐ บาท นับ ตั้ง แต่ว ัน ที่ไ ม่ส ามารถส่ง มอบพื้น ที่เช่า จนถึงวัน ที่ได้ท ำการ
ส่งมอบพื้นที่แล้วเสร็จ โดยค่าปรับดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายของผู้ให้เช่าด้วย
สัญ ญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่ส ัญ ญาทั้งสองฝ่ายได้อ ่านและเข้าใจข้อ ความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

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

(X

-I
ลงซอ.............
......................^.....................ผูV้เช่.า
(บริษัท ทรู มูฟ เอซ ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคซั่น จำกัด
โดย นางสาวครันยา ตั้งพัฒนาประดิษฐ์ และ นางสาวสุข,ซสา หินเกร็ด
ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซื่อ

<^,2 i ว้.....

.พยาน

(นางสาวณฐา ระวีภูษิตา)

ลงขื่อ

.พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

