
บันทึกตกลงเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เนีต 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขท่ี ๑๑/๒๕๖๖

บนทึกตกลงเช่าฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง 

ลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิขัย บุญอุดมพร 

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ัง 

องค์การ่บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ คำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซ่ึงต่อไปในบันทึกน้ี เรียกว่า“ ผู้เช่า” ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท ทริปเปีลทึ บรอดแบนค์ จำกัด (มหาชน)

ซ่ึง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๒๐๐ หมู่ท่ี ๔ 

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย นายกิตติพงษั วัฒนกุลเจริญ และ นายยอดชาย 

อัศวธงขัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองชอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ท่ี ๑๐๐๗๑๒๒๐๐๐๘๘๙๕ ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มอบอำนาจให้ นายบีญจพงศ์ เรืองปรีชาพงศ์ และมอบอำนาจ 

ช่วงให้ นายกรชิต ทวีธนโชติ ตามหนังสือมอบอำนาจช่วงลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายบันทึกตกลงเช่าน้ี 

ซ่ึงต่อไปใน บันทึกตกลงเช่าน้ี เรียกว่า “ ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหน่ึง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ บันทึกตกลงเช่า

ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน ป่าแป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกตกลงจ้างในผนวก ๑ 

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของบันทึกตกลง

เอกสารแนบท้ายบันทึกตกลงเช่าดังต่อไปน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงของบันทึกตกลงเช่าน้ี 

๒.๑ ผนวก ๑ สำเนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๑ แผ่น

• . ๒.๓ ผนวก ๓ สำเนารับรองการจดทะเบียน จำนวน ๒ แผ่น

๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๗ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกตกลงท่ีขัดแย้งกับข้อความในบันทึกตกลงน้ีให้ใช้ข้อความในบันทึก 

ตกลงน้ีบังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายบันทึกตกลงน้ีแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้เช่า 

ข้อ ๓ ระยะเวลาการเช่า

บันทึกข้อตกลงน้ีมืผลบังคับใช้เป็นเวลา ๑๒ เดือน ต้ังแต่ต้ังวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และผู้เช่าสงวนสิทธิท่ีจะบอกเลิกการเช่าก่อนครบกำหนดไต้ โดยแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรให้ 

ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม,น้อยกว่า ๓๐ วัน

ข้อ ๔ ค่าเช่าและการจ่ายเงิน

คู่สัญญาตกลงค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ของโรงเรียนองค์การบริหารลํ

P*M 6MO f  ฉ . * W f f * ไ(ลงซ่ือ.................. .............................. ผู้เช่า (ลงซ่ือ).

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายกรชิต ทวีธน'โพ
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ประจำปีงบประมาณ ๒<£๖๖ เปีบระยะเวลา ๑๒ เดือน อัตราค่าเข่า เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหม่ืน 

บาทถ้วน) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนตลอดจนค่าไซ้จ่ายอ่ืน  ๆ แล้ว โดยกำหนดชำระจ่ายเงินเป็นงวด  ๆ ดังน้ี 

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗,<£๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฎิบ้ติงานเข่าบริการ 

สัญญาณอินเตอร์เบ็ต เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒<£๖๕

งวดท่ี ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗,<£๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฏิบัติงานเข่าบริการ 

สัญญาณอินเตอร์เน็ต เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒<£๖๕:

งวดท่ี ๓ เป็นจำนวนเงิน ๗,๕:๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฏิปีติงานเข่าบริการ 

สัญญาณอินเตอร์เบ็ด เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒<£๖๕:

งวดท่ี ๔ เป็นจำนวนเงิน ๗,<£๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฎิบ้ติงานเข่าบริการ 

สัญญาณอินเตอร์เบ็ด เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒<£๖๖

งวดท่ี £ เป็นจำนวนเงิน ๗,£๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฎิบ้ติงาบเข่าบริการ 

สัญญาณอินเตอร์เบ็ด เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒<£๖๖

งวดท่ี ๖ เป็นจำนวนเงิน ๗,£๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฎิบ้ติงานเข่าบริการ 

สัญญาณอินเตอร์เบ็ต เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒£๖๖

งวดท่ี ๗ เป็นจำนวนเงิน ๗,£๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพับห้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฏิปีติงาบเข่าบริการ 

สัญญาณอินเตอร์เบ็ด เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๗ ให้แล้วเสร็จภายใบ ๓๐ เมษายน ๒£๖๖

งวดท่ี ๘ เป็นจำนวนเงิน ๗,£๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฏิปีติงานเข่าบริการ 

สัญญาณอินเตอร์เบ็ต เมือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒£๖๖

งวดท่ี ๙ เป็นจำนวนเงิน ๗,£๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพับห้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฏิบัติงานเข่าบริการ 

สัญญาณอินเตอร์เบ็ต เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒£๖๖

งวดท่ี ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๗,£๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฏิบ้ติงานเข่า 

บริการสัญญาณอินเตอร์เบ็ต เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒<£๖๖

งวดที, ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๗,£๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฏิบัติงาบเข่า 

บริการสัญญาณอินเตอร์เบ็ด เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๑๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒<£๖๖

งวดท่ี ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๗,£๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพับห้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้ให้เข่าได้ปฏิบัติงาบเข่า 

บริการสัญญาณอินเตอร์เบ็ด เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๑๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒£๖๖ โดยผู้เข่า 

จะชำระค่าเข่าเม่ือได้รับแจ้งค่าใซ้บริการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับการเข่าเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ £ การตรวจรับ

เม่ือถึงกำหนดเวลาท่ีผู้ให้เข่าเซ่ึอมต่อสัญญาณอินเตอร์เบ็ต และให้เข่าใซ้บริการ ให้ถือว่าการตรวจรับ 

จะสมบูรณ์ต่อเม่ือผู้เข่าออกหลักฐานการตรวจรับไว้เป็นหนังสือ เพ่ือให้ผู้ให้เข่านำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับ 

ชำระค่าเข่า

ข้อ ๖ การรับรองคุณภาพ

ผู้ให้เข่ารับรองว่าการเข่าบริการสัญญาณอินเตอร์เบ็ต ตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีคุเ

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายกรชิต ทวีธนโซติ)



ฟ้อ ๗ ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

ภายใต้เง่ือนไขและระเบียบการกำหนดการเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตามบันทึกฟ้อตกลงน้ี 

ผู้ให้เช่ายอมรับผิดต่อความเสียหายหรือฟ้อชัดฟ้องตามบันทึกตกลงเช่าน้ี เว้นแต่กรณีท่ีเร่ิมตกลงเช่าโดยภายใบกำหนด 

ระยะเวลาเช่าตามบันทึกฟ้อตกลงน้ี หากการบริการสัญญาณอินเตอร์เบ็ต ตามบันทึกฟ้อตกลงน้ีเกิดชำรุดบกพร่องหรือ 

ชัดฟ้องอันเน่ืองมาจากการใช้งานตามปกติ และมิไต้เกิดจากการชัดฟ้องในวงจรการส่ือสาร หรือหน่วยงาบ ท่ีให้บริการ 

ด้านวงจรส่ือสารจากผู้เช่ามายังผู้ให้เช่าผู้ให้เช่าจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ใบสภาพท่ีใฟ้การไต้ดีดังเดิมภาย 

ใน ๒๔ ช่ัวโมง นับแตใต้รับแจ้งจากผู้เช่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ ท้ังสิน และหากเกิน ๒๔ ช่ัวโมง ผู้เช่าขอใช้สิทธิการ 

ปรับตามบันทึกฟ้อตกลงเช่า ฟ้อ ๑๒

ฟ้อ ๘ การขอเลิกสัญญา(ฟ้อตกลงเช่า)

เม่ือเกิดความเสียหายหรือเหตุชัดฟ้อง ในการให้บริการ ซ่ึงผู้ให้เช่าต้องรับผิดหรือในกรณีผู้ให้เช่าไม่ 

ปฏิบัติตามบันทึกฟ้อตกลงเข่าฟ้อหน่ืงฟ้อใด ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา(ฟ้อตกลงเช่า) ก่อนครบกำหนดเวลาตามบันทึก 

ฟ้อตกลงเช่าตาม ฟ้อ ๓ ใต้

หากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าตามกำหนดเบิกตามบันทึกตกลงเช่า ฟ้อ ๔ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

(บันทึกตกลงเช่า) น้ีไต้

ฟ้อ ๙ กรณีสัญญาณชัดฟ้อง

กรณีสัญญาณชัดฟ้องหรือมีบีญหา และผู้เช่าไต้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ให้เช่าจะต้อง 

ทำการทดสอบและแก้ไขสัญญาณต่าง ๆตามความจำเป็น เช่นในช่วงท่ีเป็นวงจรระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าเพ่ือให้ การเช่า 

บริการอินเตอร์เน็ต ของผู้เช่าและผู้ให้เช่าอยู่ในสภาพท่ีใซ้การไต้ดี และเม่ือทดสอบสามารถ ใช้การใต้แล้ว ผู้ให้เช่าจะต้อง 

รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้เช่าทราบ นับแต่วันท่ีสามารถใช้การไต้ และต้องไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง และหากเกิน 

๒๔ ช่ัวโมง ผู้เช่าขอใฟ้ลิทธิการปรับตามบันทึกตกลงเช่าฟ้อ ๑๒ 

' ฟ้อ-๑๐ การใช้บริการ

ผู้เช่าต้องใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตใบกิจการของผู้เช่าเองเท่าน้ัน และต้องไม่ใช่เพ่ือการกระทำ 

ท่ีผิดกฎหมาย ชัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบใด  ๆ ต่อการกระทำของ ผู้เช่าท่ีผิดกฎหมาย 

ชัดต่อวัฒนธรรม ประเพณี หรือนอกขอบเขต การให้บริการตามบันทึกตกลงน้ี 

ฟ้อ ๑๑ ฟ้อปฏิบัติในการเช่า

ผู้ให้เช่าต้องไม่ให้เช่าวงจรหรือโอบสิทธิบางส่วนหรือท้ังหมดของบริการให้แก่ผู้อ่ืน กรณีมีการเปล่ียน 

แปลงค่าบริการท่ีระบุไว้แล้ว ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ผู้ให้เช่า 

จะต้องไม่นำฟ้อมูลผู้เช่าไปเปีดเผยหรือนำไปใฟ้.ม่ว่ากรณีใด  ๆ ท้ังสิน

ฟ้อ ๑๒ ค่าปรับ

ในกรณีท่ีผู้เช่ามิไต้ใฟ้สิทธิบอกเลิกสัญญา(บันทึกตกลงเช่า) ตามบันทึกตกลงเช่า ฟ้อ ๙ ผู้ให้เช่าต้องชำระ 

ค่าปรับให้ผู้.เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาเช่าใช้บริการตามบันทึกตกลงน้ี นับแต่วันท่ีไม่สามารถให้ 

บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไต้จนถึงวันท่ีผู้เข่าใต้ใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เบ็ดใต้ครบถ้วนตามบันทึกตกลงเช่าค่าปรับ 

หรือค่าเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากผู้ให้เช่าตามบันทึกตกลงเช่าน้ี ผู้เช่ามีสิทธิท่ีจะหักจากค่าปรับค่าเช่าบริก^รุพ่ื

(ลงซื่อ............... น ั้^ .......................... ผู้เช่า (ลงข่ือ).

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายกรขิต ทวีธนโขติ)



ข้อ ๑๓ การรับผิดซดใข้ค่าเสียหาย

ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามบันทึกตกลงเช่าข้อหน่ึงข้อใด ด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสีย 

หายแก่ผู้เช่าแล้ว ผู้ให้เช่าต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยล้ินเซิง ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันท่ี!ต้รับแจ้งจาก 

ผู้เช่า ภายในกำหนดระยะเวลาของบันทึกตกลงเช่าน้ี หากการเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน์ต ตามบันทึกตกลงเช่าน้ีเกิด 

ซำรุดบกพร่องหรือซัดข้องอันเน่ืองมาจากการใช้งานปกติ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้1ฃให้ 

อยู่ในสภาพท่ีใซัการไต้ดีดังเดิม ภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีไต้รับแจ้งจากผู้เช่าโดย ไม,คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังล้ิน

เม่ือเกิดความเสียหายหรือเหตุซัดข้องในการให้บริการ ผู้ให้เช่าต้องรับผิด หรือในกรณีผู้ให้เช่าไม,ปฏิบัติ 

ตามบันทึกตกลงเช่าในข้อหน่ึงข้อใด ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา (บันทึกตกลงเช่า) ก่อนครบกำหนด ตามข้อ ๓ ไต้

บันทึกตกลงเช่าน้ี ทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู,สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดย 

ละเอียดตลอดแล้วพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไร้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

(นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ)

.พยาน

(นางคิริรัตน์ อินซ์)

เลขท่ีโครงการ ๖๕๐๙๗๑๔๗๓๙๒ 

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๙๑๕๐๐๘๔๔๐


