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สัญญาการใช้พื้นที่ 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ 

สัญญาเลขที ่……….. / ..…………… 

สัญญาฉบับนี้ จัดท าขึ้น ณ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ เลขที่ 80 
ซอยลาดพร้าว 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เมื่อวันที่ ………………………  

ระหว่าง  ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้ใช้พื้นที่” ฝ่ายหนึ่ง กับ 

บริษัท ……………….....………………….....…................. โดย ……………….....……………..…...................... 
ต าแหน่ง ……………….....………………….....…................. ตั้งอยู่เลขที่ …….. ถนน ……………….....…………................ 
แขวง ………………….………… เขต ………………….………… จังหวัด ………………….………… รหัสไปรษณีย์ ……….…… 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้พื้นที”่ อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญา โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ข้อตกลงแห่งสัญญา 

1.1 ภายใต้สัญญานี้ ผู้ให้ใช้พ้ืนที่ตกลงให้ใช้พ้ืนที่ และผู้ใช้พ้ืนที่ตกลงใช้พ้ืนที่ ห้อง ......... ชั้น ..... 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ เลขที ่80 ซอยลาดพร้าว 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

1.2 ผู้ใช้พ้ืนที่ จะได้รับสิทธิในการใช้บริการห้องประชุมในแต่ละเดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

  ห้องประชุมชั้น ... ประเภท ..... ครั้งละ 3 ชั่วโมง จ านวน ..... (.....) ครั้ง ต่อเดือน  
  และ ห้องประชุมชั้น ... ประเภท ..... ครั้งละ 3 ชั่วโมง จ านวน ..... (.....) ครั้ง ต่อเดือน 

1.3 สิทธิตามข้อ 1.1 และ 1.2 นี้ ผู้ใช้พ้ืนที่ไม่สามารถโอนสิทธิ รวมทั้งไม่สามารถแลกเปลี่ยน 
หรือเรียกร้องเป็นตัวเงิน ส่วนลดค่าธรรมเนียม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด และไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก
การใช้พื้นท่ีได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ และผู้ใช้พ้ืนที่ไม่สามารถสะสมสิทธิตามข้อ 1.2 ไว้ใช้ในเดือนถัดไปได ้

1.4 ผู้ใช้พ้ืนที่ ตกลงจะใช้พ้ืนที่เฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ที่ระบุเท่านั้น การเข้าออกพ้ืนที่บริเวณอ่ืน 
หรือการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ส่วนกลาง หรือพ้ืนที่อ่ืนใดนอกเหนือจากที่ระบุ ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องแจ้งความประสงค์ 
และต้องได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ใช้พ้ืนทีก่่อนเท่านั้น 

1.5 ผู้ใช้พ้ืนที่ ตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้พ้ืนที่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ รวมทั้ง
กฎระเบียบ หรือประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ ซึ่งผู้ให้ใช้พ้ืนที่ได้ก าหนดหรือแจ้งให้ทราบ ทั้งที่มีอยู่แล้ว
และท่ีจะก าหนดขึ้นในอนาคต 
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ข้อ 2. ระยะเวลาแห่งสัญญา 

2.1 ผู้ให้ใช้พื้นที่ ยินยอมให้ผู้ใช้พ้ืนทีส่ามารถใช้พ้ืนที่ ตามระยะเวลาแห่งสัญญาการใช้พื้นที่ฉบับนี้ 
โดยมีก าหนดระยะเวลา ..... (............) เดือน ตั้งแต่วันที่ .............. ถึงวันที่ .............. 

2.2 หากผู้ใช้พ้ืนที่ประสงค์จะใช้พ้ืนที่ต่อ หลังสิ้นสุดระยะเวลาแห่งสัญญาฉบับนี้ ให้ผู้ใช้พ้ืนที่แจ้ง
ความประสงค์ต่อผู้ให้ใช้พ้ืนที่ตามรูปแบบที่ผู้ให้ใช้พ้ืนที่ก าหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน ก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาแห่งสัญญา เพ่ือให้ผู้ให้ใช้พ้ืนที่ท าการพิจารณาต่อไป 

ข้อ 3. การบอกกล่าว 

บรรดาการบอกกล่าวใด ๆ ที่จะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ ให้ถือว่าได้มีการบอกกล่าว
โดยชอบแล้ว เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ท าหนังสือและส่งไปให้คู่สัญญาอีกฝ่าย ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ใน
สัญญาฉบับนี้แล้ว 

ข้อ 4. ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ 

4.1 ผู้ใช้พ้ืนที่ตกลงจะช าระค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ ในอัตราเดือนละ ......... (................) บาท 
ซึ่งเป็นอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
พ้ืนที่ หรือสถานที่ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ใช้สอยของส านักงานส่วนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอด
ระยะเวลาแห่งสัญญา  

4.2 การช าระค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ดังกล่าว เป็นลักษณะการช าระค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่
ล่วงหน้าก่อนเข้าใช้พื้นที่ โดยผู้ใช้พ้ืนที่ตกลงจะช าระค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ครั้งแรก ส าหรับการใช้พ้ืนที่ 
ประจ าเดือน ............... พ.ศ. ........ ภายในวันที่ ....................... และตกลงจะช าระค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ 
ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จนสัญญาสิ้นสุดลงตามข้อ 14 

4.3 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ตามข้อ 4.1 เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่รวมค่าน้ าประปา  
ค่าไฟฟ้า และค่าอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) พร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ ให้ใช้ พ้ืนที่ 
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

4.4 ผู้ให้ใช้พ้ืนที่ไมไ่ด้ท าการจัดสรรที่จอดรถ และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับการจอดรถ
ให้กับผู้ใช้พ้ืนที ่และผู้ใช้พื้นที่ตกลงที่จะไม่จอดรถในพ้ืนที่ส่วนบุคคล หรือพ้ืนที่ห้ามจอดของอาคาร 

4.5 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ให้ใช้พ้ืนที่จะแจ้งให้ผู้ใช้พ้ืนที่
ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม 

4.6 ในกรณีที่ผู้ใช้พ้ืนที่ท าการใช้พ้ืนที่ไม่ครบเดือนแห่งปฏิทิน ให้ค านวณค่าธรรมเนียมการใช้
พ้ืนทีต่ามจ านวนวันแห่งปฏิทิน จากอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นทีต่่อเดือนหารด้วย 30 (สามสิบ) วัน 
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4.7 ในกรณีที่ผู้ใช้พ้ืนที่มีการใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการรายอ่ืน นอกเหนือจากการใช้
บริการจากผู้ให้ใช้พ้ืนที่ ผู้ใช้พ้ืนที่จะต้องใช้บริการในนามของผู้ใช้พ้ืนที่เอง และจะเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการใช้บริการดังกล่าวในนามของผู้ใช้พ้ืนที่ให้กับผู้ให้บริการรายนั้น ๆ ตามหน่วยวัดที่ปรากฏในมาตรวัด
หรือตามอัตราที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ ให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีผู้ให้บริการรายนั้น ๆ เรียกเก็บเอง
ทั้งสิ้น ผู้ให้ใช้พ้ืนทีไ่ม่มีหน้าที่จะต้องช าระค่าใช้บริการหรือค่าใช้จ่ายแทนผู้ใช้พื้นที่แต่อย่างใด  

4.8 หากผู้ใช้พ้ืนที่ผิดนัดช าระเงินค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ ผู้ให้ใช้พ้ืนที่จะท าการระงับสิทธิการ
เข้าพ้ืนที่ของผู้ใช้พ้ืนที่ จนกว่าผู้ใช้พ้ืนที่จะช าระค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ครบถ้วน โดยหากผู้ใช้พ้ืนที่ประพฤติ
ผิดนัดเป็นระยะเวลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันครบก าหนดช าระ ให้ถือว่าผู้ใช้พ้ืนที่ ได้กระท า 
ผิดสัญญา ผู้ให้ใช้พื้นที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได ้

ข้อ 5. วิธีการช าระค่าธรรมเนียมในการใช้บริการพื้นที่ 

ผู้ใช้พ้ืนที่สามารถด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ได้ 2 วิธี ดังนี้ 

5.1 ท าแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม “ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” และน าส่งส่วนการเงิน
และบัญชี ชั้น 4 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ เพ่ือขอรับใบเสร็จรับเงิน หรือ 

5.2 โอนเงินเข้าบัญชีส านักงาน ชื่อบัญชี “ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” ธนาคาร 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 690-0-60129-4 
และน าส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mayuree.so@depa.or.th โดยสามารถติดต่อ
ส่วนการเงินและบัญชี ชั้น 4 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน 

ข้อ 6. เงินประกันการใช้พื้นที่ 

6.1 เพ่ือเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ใช้พ้ืนที่ตกลงวางเงินประกันการใช้พื้นที่ เท่ากับ 
ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่จ านวน 1 (หนึ่ง) เดือน มอบใหท้างผู้ให้ใช้พื้นที่ยึดถือไว้ ภายในวันที่ ...............  

6.2 ในกรณีที่ผู้ใช้พ้ืนที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือประพฤติผิดสัญญา หรือละเมิดเงื่อนไขแห่งสัญญาข้อใด
ข้อหนึ่ง ผู้ให้ใช้พ้ืนที่มีสิทธิที่จะหักค่าใช้จ่ายจากเงินประกันดังกล่าวเพ่ือช าระหนี้และความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ไดท้ันที และหากเงินประกันการใช้พ้ืนที่ลดลงจากท่ีก าหนดไว้ตามข้อ 6.1 ให้ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องน าเงินมาวางประกัน
เพ่ิมเติมจนครบจ านวนเดิมภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ผู้ให้ใช้พ้ืนที่ได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือ 

6.3 ในกรณีสัญญาสิ้นสุดลงตามข้อ 14 และผู้ใช้พ้ืนที่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่
ทั้งหมด รวมทั้งผู้ใช้พ้ืนที่พ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ ว ผู้ให้ใช้พ้ืนที่จะคืนเงิน
ประกันการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวมาข้างต้นโดยไม่มีดอกเบี้ยแก่ผู้ใช้พ้ืนที่ ภายใน 15 (สิบห้า) วันท าการ หลังจากที่
ผู้ใช้พ้ืนที่ได้ส่งมอบพ้ืนที่ตลอดจนทรัพย์สินที่อยู่ในพ้ืนที่คืนผู้ให้ใช้พ้ืนที่ และผู้ให้ใช้พื้นที่ได้ท าการตรวจรับเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อ 7. การรับมอบพื้นที ่การดูแล และการส่งมอบพื้นที่คืน 

7.1 ผู้ใช้พ้ืนที่ มีหน้าที่จะต้องใช้พ้ืนที่ ทรัพย์สิน และสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ให้ใช้พ้ืนที่ตาม
วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่ และต้องดูแลอย่างวิญญูชนพึงกระท า โดยผู้ใช้พ้ืนที่จะไม่กระท าการใด ๆ ซึ่งท าให้
ทรัพย์สินและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ให้ใช้พ้ืนที่ หรือของผู้อ่ืนในบริเวณพ้ืนที่ เกิดความช ารุด เสียหาย 
หรือสูญหาย 

7.2 ผู้ใช้พ้ืนที่ มีหน้าที่จะต้องรักษาทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้ใช้พ้ืนที่ และของบุคคลภายนอกที่
ผู้ใช้พ้ืนที่น าพา โดยผู้ให้ใช้พื้นที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับทรัพย์สินนั้น ๆ 

7.3 ผู้ใช้พ้ืนที่ ต้องจัดท ารายการทรัพย์สินทุกชิ้นเสนอและได้รับการยินยอมจากผู้ให้ใช้พ้ืนที่ก่อน
เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเข้าพ้ืนที่ โดยการส่งมอบบัญชีรายการทรัพย์สินดังกล่าว ไม่ถือเป็นการรับฝากทรัพย์สินแต่
อย่างใด และผู้ใช้พ้ืนที่ต้องแจ้งรายการทรัพย์สินที่ต้องการเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่ให้ผู้ให้ใช้พ้ืนที่ทราบทุกครั้ง
ก่อนเคลื่อนย้าย  

7.4 ผู้ใช้พ้ืนที่ ต้องเป็นผู้ด าเนินการและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเข้า
หรือออกจากพ้ืนที่ด้วยตนเองทั้งสิ้น โดยผู้ใช้พ้ืนที่จะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเก็บรักษาภายในพื้นที ่หรือระหว่างการเคลื่อนย้ายจากพ้ืนที่จากผู้ให้ใช้พ้ืนที่ได ้

7.5 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามข้อ 14 ผู้ใช้พ้ืนที่จะต้องส่งมอบพ้ืนที่ ตลอดจนทรัพย์สินที่อยู่ในพ้ืนที่
ของผู้ให้ใช้พ้ืนที่ คืนให้แก่ผู้ให้ใช้พ้ืนที่ในสภาพดีดังเดิม 

ข้อ 8. การดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สิน 

ห้ามผู้ใช้พ้ืนที่ ตอก เจาะ ต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ เว้นแต่จะได้รับ
การยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ใช้พ้ืนที่ก่อน 

ข้อ 9. การซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งอ านวยความสะดวก 

9.1 หากผู้ใช้พ้ืนที่ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ใช้พ้ืนที่ รวมทั้งผู้ที่ผู้ใช้พ้ืนที่ท าการเชิญชวน หรือท าการ
น าพาเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ ได้กระท าการใด ๆ ซึ่งท าให้ทรัพย์สินและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ให้ใช้พ้ืนที่ 
ช ารุด เสียหาย หรือสูญหาย ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือจัดหาใหม่มา
ทดแทน ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ใช้พื้นที่ก าหนด 

9.2 กรณีที่ผู้ใช้พ้ืนที่ไม่ด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กลับคืนสู่
สภาพเดิม หรือจัดหาใหม่มาทดแทนภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ใช้พ้ืนที่ก าหนด ผู้ให้ใช้พ้ืนที่มีสิทธิด าเนินการแก้ไข
ด้วยตนเอง หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกท าการแก้ไข หรือจัดหามาทดแทน โดยผู้ใช้พ้ืนที่จะต้องเป็นผู้ช าระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขซ่อมแซมหรือจัดหามาทดแทนดังกล่าวทั้งสิ้น 
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ข้อ 10. การตรวจทรัพย์สิน 

ผู้ใช้พ้ืนที่ ยินยอมให้ผู้ให้ใช้พ้ืนที่หรือตัวแทนของผู้ให้ใช้พ้ืนที่  เข้าตรวจพ้ืนที่ที่ให้บริการได้เสมอ 
ในเวลาที่เหมาะสม และผู้ใช้พ้ืนที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ให้ใช้พ้ืนที่หรือตัวแทนของผู้ให้ใช้พ้ืนที่ เพ่ือ
รักษาสถานที่บริการให้อยู่ในสภาพดี สะอาด และเรียบร้อย 

ข้อ 11. การโอนสิทธิในการใช้พื้นที่หรือให้เช่าช่วง 

ห้ามผู้ใช้พ้ืนที่โอนสิทธิการใช้พ้ืนที่ หรือให้เช่าช่วง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ใช้พื้นทีก่่อน 

ข้อ 12. การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ 

ในกรณีที่ผู้ ใช้ พ้ืนที่มีการเข้าใช้ประโยชน์ พ้ืนที่  ในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของ
ระยะเวลาที่สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ผู้ให้ใช้พ้ืนที่มีสิทธิแจ้งยกเลิกสัญญาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาแห่งสัญญา
การใช้พ้ืนที่ฉบับนี้ตามข้อ 2 ได้ โดยผู้ให้ใช้พ้ืนที่จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ใช้พ้ืนที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
(สามสิบ) วัน ก่อนบอกเลิกสัญญา 

ข้อ 13. การหมดสิทธิการใช้พื้นที่ของผู้ให้ใช้พ้ืนที ่

หากมีเหตุจ าเป็นใด ๆ ที่ท าให้ผู้ให้ใช้พ้ืนที่หมดสิทธิการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 
แห่งสัญญาการใช้พ้ืนที่ฉบับนี้แล้ว ผู้ให้ใช้พ้ืนที่จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ใช้พ้ืนที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
(สามสิบ) วัน ก่อนที่ผู้ให้ใช้พ้ืนที่จะหมดสิทธิในการใช้พื้นท่ี 

ข้อ 14. การสิ้นสุดของสัญญาการใช้พื้นที่ 

การสิ้นสุดของสัญญาการใช้พื้นทีฉ่บับนี้ เกิดข้ึนไดจ้ากเหตุดังต่อไปนี้ 

14.1 สิ้นสุดระยะเวลาแห่งสัญญา ตามข้อ 2 

14.2 ผู้ใช้พ้ืนที่ มีการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ ตามข้อ 12 

14.3 ผู้ให้ใช้พ้ืนที่ หมดสิทธิการใช้พ้ืนที่ ตามข้อ 13 

14.4 ในกรณีที่ผู้ให้ใช้พ้ืนที่มีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ตามข้อ 1.1 ผู้ให้ใช้พ้ืนที่มีสิทธิแจ้งยกเลิก
การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ทันท ี

14.5 พ้ืนที่เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมสภาพไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งมิใช่ความผิดของผู้ใช้พ้ืนที่ 
หรือเกิดอัคคีภัย หรือเกิดภัยธรรมชาติ จนผู้ใช้พ้ืนที่ไม่สามารถใช้สอยพ้ืนที่ให้ได้ประโยชน์ตามความมุ่งหมายใน
การท าสัญญานี้  
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14.6 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติผิดข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้ และคู่สัญญาที่ไม่ได้ประพฤติ
ผิดสัญญาได้บอกกล่าวให้คู่สัญญาที่ประพฤติผิดสัญญาทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน 
เพ่ือบอกเลิกสัญญานี้ 

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประพฤติผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องให้
คู่สัญญาซึ่งประพฤติผิดสัญญาให้ปฏิบัติตามสัญญาให้ถูกต้อง และยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดขึ้น
เนื่องจากการผิดสัญญานั้น 

หากมีการบอกเลิกสัญญาไม่ว่ากรณีใด ผู้ให้ใช้พ้ืนที่ยินยอมให้ผู้ใช้พ้ืนที่ขนย้ายทรัพย์สิน อุปกรณ์
ต่าง ๆ ของผู้ใช้พ้ืนที่ที่ได้ระบุไว้ตามข้อ 7.3 ออกจากพ้ืนที่ให้ได้ โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 
(สามสิบ) วัน นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลงตามข้อ 14 ทั้งนี้ ผู้ใช้พ้ืนที่จะต้องส่งมอบพ้ืนที่ตลอดจนทรัพย์สินที่อยู่
ในพ้ืนที่คืนแก่ผู้ให้ใช้พ้ืนที่ให้เป็นที่เรียบร้อย หากผู้ใช้พ้ืนที่ไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ผู้ใช้พ้ืนที่จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ให้แก่ผู้ให้ใช้พ้ืนที่ตามจ านวนวันที่พ้นระยะเวลาที่ก าหนด 
จนกว่าจะส่งมอบคืนพ้ืนที่และทรัพย์สินในพื้นที่ให้แก่ผู้ให้ใช้พื้นทีเ่ป็นทีเ่รียบร้อย 

ข้อ 15. เอกสารแนบท้ายสัญญา 

ให้ถือว่าเอกสารดังต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการใช้พื้นทีฉ่บับนี้ 

ภาคผนวก ก ข้อตกลงการเข้าออกพ้ืนที ่

ภาคผนวก ข ข้อตกลงการใช้พ้ืนที ่

ภาคผนวก ค ข้อตกลงการใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi)  

ภาคผนวก ง ข้อตกลงการใช้บริการพ้ืนที่ส่วนกลางและห้องประชุม 

ข้อ 16. การวินิจฉัยหรือตีความ 

ในกรณีที่มีปัญหาจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือตีความสัญญาการใช้บริการพ้ืนที่  ให้ เป็นสิทธิ 
โดยชอบธรรมของผู้ให้ใช้พื้นที่แต่เพียงผู้เดียว และค าวินิจฉัยของผู้ให้ใช้พื้นที ่ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  
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สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดดีแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  ณ  วัน  เดือน  ปี  ที่กล่าวข้างต้น  
คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างเก็บไว้คนละฉบับ 

 
 
ลงชื่อ ……………………………….………..…………  ผู้ให้ใช้พื้นที ่ 
               (นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์)          
                          ผู้อ านวยการ 
              ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
 
ลงชื่อ  ……………………………….………..………… ผู้ใช้พื้นที ่
           (……………………………..…………….…… ) 
 บริษัท ............................................................. 
 
 
ลงชื่อ  ……………………………….………..………… พยาน  
           (……………………………..…………….…… ) 
 
 
ลงชื่อ  ……………………………….………..………… พยาน 
           (……………………………..…………….…… ) 
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ภาคผนวก ก 
ข้อตกลงการเข้าออกพื้นที่ 

1. ผู้ใช้พ้ืนที่ ต้องท าการลงทะเบียนในครั้งแรกของการใช้พ้ืนที่ และผู้ใช้พ้ืนที่ต้องติดหรือสวมบัตรที่ผู้ให้ใช้
พ้ืนที่มอบให้ เพ่ือแสดงตนตลอดเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ โดยบัตรดังกล่าวเป็นบัตรเฉพาะบุคคล ไม่สามารถมอบ
บัตรให้บุคคลอื่นใช้แทนได้  

2. ผู้ใช้พ้ืนที่ ตกลงจะรักษาบัตรดังกล่าวไว้เป็นอย่างดี โดยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ให้ใช้พ้ืนที่ก าหนด
ในกรณีที่ท าบัตรสูญหาย 

3. ผู้ใช้พ้ืนที่ ตกลงจะใช้พ้ืนที่เฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ที่ระบุเท่านั้น การเข้าออกพ้ืนที่บริเวณอ่ืน หรือการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ส่วนกลาง หรือพ้ืนที่อ่ืนใดนอกเหนือจากที่ระบุ ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องแจ้งความประสงค์ และ
ต้องได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ใช้พ้ืนที่ก่อนเท่านั้น 

4. ผู้ใช้พ้ืนที่ จะไม่สามารถน าพาบุคคลภายนอกอ่ืนเข้าพ้ืนที่ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ให้ใช้พื้นที่ 

5. ในกรณีที่ผู้ใช้พ้ืนที่ ได้รับการยินยอมจากผู้ให้ใช้พ้ืนที่ให้สามารถน าพาบุคคลภายนอกอ่ืนเข้าพ้ืนที่ ให้ถือว่า
บุคคลภายนอกดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ตามที่ผู้ให้ใช้
พ้ืนที่ก าหนดเฉกเช่นเดียวกับผู้ใช้พ้ืนที่ และบุคคลภายนอกดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใช้พ้ืนที่
ตลอดเวลา โดยผู้ใช้พ้ืนที่จะไม่อนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลภายนอกอ่ืนที่นั้น ได้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
ทรัพย์สิน และสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ เพื่อจุดประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากที่ได้รับการยินยอมจากผู้ให้
ใช้พ้ืนที่ และหากเกิดความเสียหายใดต่อทรัพย์สินทั้งในหรือนอกพ้ืนที่โดยบุคคลภายนอกนั้น ให้ผู้ใช้พ้ืนที่
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น ๆ ทั้งสิ้น 



9 

 

ภาคผนวก ข 
ข้อตกลงการใช้พื้นที่ 

1. ผู้ใช้พ้ืนที่ จะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและข้อก าหนดการใช้พ้ืนที่ของผู้ให้ใช้พ้ืนที่โดยเคร่งครัด และจะปฏิบัติ
ตนในพ้ืนที่ด้วยความสงบเรียบร้อย โดยจะไม่กระท าการใด ๆ ภายในหรือเกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่ที่ขัดต่อ
กฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม หรือก่อให้เกิดความไม่สงบหรือความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนในบริเวณพ้ืนที่ 

2. ผู้ใช้พ้ืนที่ จะไม่ก่อการวิวาท ไม่เสพสิ่งเสพติดหรือของมึนเมา ไม่เล่นการพนัน ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็น
การรบกวน หรือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งจะไม่
กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมในพื้นท่ี โดยเด็ดขาด 

3. ผู้ใช้พ้ืนที่ จะรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ ไม่ให้มีสิ่งสกปรกและกลิ่นเหม็น และจะไม่โยนสิ่งของเครื่องใช้ใด ๆ 
ออกทางหน้าต่างหรือทิ้งลงในช่องแสงสว่างของอาคาร และจะไม่แขวนสิ่งใด ๆ หรือวางสิ่งของนอก
หน้าต่างของพ้ืนที่หรือนอกอาคารอย่างเด็ดขาด 

4. ผู้ใช้พ้ืนที่ จะไม่กระท าการอึกทึกจนคนอ่ืนได้รับความเดือดร้อนปราศจากความปกติสุข และจะไม่ปล่อยให้
ผู้ที่ผู้ใช้พ้ืนที่น าพาได้ก่อความร าคาญแก่ผู้ใช้พ้ืนที่รายอื่น รวมถึงจะไม่ปล่อยให้เด็กที่ผู้ใช้พ้ืนที่น าพาอยู่ตาม
ล าพังโดยไม่มีผู้ดูแล 

5. ผู้ใช้พ้ืนที่ จะไม่น าทรัพย์สิน หรือวัตถุ หรือสิ่งใด ๆ ที่อาจจะก่อความเสียหายต่อพ้ืนที่ หรืออาจจะเป็น
อันตราย หรือเป็นการรบกวนต่อผู้ใช้พ้ืนที่รายอื่นเข้ามาในพ้ืนที่ และจะไม่เก็บรักษาสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง และ
ไม่กระท าอ่ืนใดซึ่งมีความเสี่ยงจนน่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้ใกล้เคียง 

6. ผู้ใช้พื้นที่ จะไม่น าสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ หรือภายในบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ 
7. ผู้ใช้พ้ืนที่ จะไม่พักอาศัยหรือยินยอมให้มีการพักอาศัยในพ้ืนที่ 
8. ผู้ใช้พ้ืนที่ จะไม่จอดรถในพ้ืนที่ส่วนบุคคล หรือพ้ืนที่ห้ามจอดของอาคาร และตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในการจอดรถท้ังหมด (ถ้ามี) 
9. ในกรณีที่ผู้ใช้พ้ืนที่มีการใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการรายอ่ืน นอกเหนือจากการใช้บริการจากผู้ให้

ใช้พ้ืนที่ ผู้ใช้พ้ืนที่จะต้องใช้บริการในนามของผู้ใช้พ้ืนที่เอง และจะเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้
บริการดังกล่าวในนามของผู้ใช้พ้ืนที่ให้กับผู้ให้บริการรายนั้น ๆ ตามหน่วยวัดที่ปรากฏในมาตรวัดหรือตาม
อัตราที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ ให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการรายนั้น ๆ เรียกเก็บเอง
ทั้งสิ้น ผู้ให้ใช้พ้ืนที่ไม่มีหน้าที่จะต้องช าระค่าใช้บริการหรือค่าใช้จ่ายแทนผู้ใช้พ้ืนที่แต่อย่างใด 



10 

 

ภาคผนวก ค 
ข้อตกลงการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) 

ผู้ใช้พ้ืนที่ ตกลงที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) เฉพาะในทางที่ถูกกฎหมายเท่านั้น และจะไม่ใช้
บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย เพ่ือ 

1. ส่งต่อข้อมูลเท็จ ข้อมูลที่สร้างความบิดเบือน และความขัดแย้งต่อผู้อื่น สังคม และความม่ันคง 

2. ส่งต่อข้อมูลลามก อนาจาร และสื่อต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเป็นการคุกคามทางเพศ 

3. กระท าการหมิ่นประมาท หรือกระท าการข่มขู่ คุกคามผู้ใด 

4. กระท าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

5. พยายามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เป็นความลับ โดยมิได้รับความยินยอม 

6. กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายและศีลธรรม 
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ภาคผนวก ง 
ข้อตกลงการใช้พื้นที่ส่วนกลางและห้องประชุม 

1. ผู้ใช้พ้ืนที่ จะใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ส่วนกลางซึ่งเป็นพ้ืนที่อ่ืนที่ผู้ให้ใช้พ้ืนที่จัดไว้เพ่ือให้ใช้บริการร่วม เช่นโถง
ทางเดิน ห้องน้ า ลานเอนกประสงค์ และห้องประชุม ซึ่งเป็นพ้ืนที่นอกเหนือจากพ้ืนที่บริการตามสัญญานี้ 
โดยไม่ยึดถือ หรือใช้เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว  

2. ผู้ใช้พ้ืนที่ จะต้องจองใช้พ้ืนที่ส่วนกลางและห้องประชุมล่วงหน้า ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ผู้ให้ใช้พ้ืนที่
ก าหนด  

3. ผู้ใช้พ้ืนที่ จะต้องเคารพสิทธิของผู้ใช้พ้ืนที่คนอ่ืน ๆ โดยการออกจากพ้ืนที่ส่วนกลางและห้องประชุม ตาม
เวลาที่ได้จองไว้ กรณีต้องการจะต่อเวลาการใช้งาน ผู้ใช้พ้ืนที่จะต้องท าการจองใหม่ตามขั้นตอนถึงแม้พ้ืนที่
ส่วนกลางและห้องประชุมดังกล่าวจะไม่มีผู้ใช้งานต่อ 

4. กรณีเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และทรัพย์สินในพ้ืนที่ส่วนกลางและห้องประชุม โดยสาเหตุจากผู้ใช้พื้นที่
หรือบุคคลที่ผู้ใช้พื้นที่น าพา ผู้ใช้พ้ืนที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้น 

5. ห้ามผู้ใช้พ้ืนที่ เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกใด ๆ ในพ้ืนที่ โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากผู้ให้ใช้พ้ืนที่  

6. ผู้ใช้พ้ืนที่ ต้องท าการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ วัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่ได้รับการยินยอมจากผู้ให้ใช้พ้ืนที่กลับสู่
ต าแหน่งที่ตั้งเดิม เมื่อได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเคลื่อนย้ายที่ได้รับความยินยอมนั้นแล้วเสร็จ
ภายในสิ้นวันที่มีการใช้งาน และยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขั้นต่ า 500 (ห้าร้อย) บาท หรือตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงที่สูงกว่าหากผู้ให้ใช้พ้ืนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายกลับสู่ต าแหน่งที่ตั้งเดิม 

7. ผู้ให้ใช้พ้ืนที่ ขอสงวนสิทธิในการก าหนดจ านวนครั้งในการใช้สิทธิ ส าหรับการใช้พ้ืนที่ส่วนกลางและห้อง
ประชุมของผู้ใช้พ้ืนที่แต่ละราย 
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แบบการขอใช้พ้ืนที่ ส านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ 

ระยะเวลาการใช้พ้ืนที่ วันท่ี ………………..... เวลา ………………..... ถึง วันท่ี ………………..... เวลา ………………..... 

ผู้ใช้พ้ืนที่ ช่ือ-นามสกุล (ผู้จอง)  ……………..………..…….................. โทรศัพท์ ………….………… อีเมล์ ……………….….……… 
ขอใช้พ้ืนที่ ในฐานะ   ส่วนบุคคล  ตัวแทน/ผู้มีอ านาจลงนาม ของ ………………....…………….......... 

ช่ือ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน-ผู้ใช้พื้นที่) ……………..………..…….................. โทรศัพท์ ……….……….……… อีเมล์ ……………….……… 
ช่ือ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน-depa)  ……………..………..…….................. หน่วยงาน ………………………..………..…….................... 

ประเภทพ้ืนที่ 
พื้นที่ท างานร่วม (Co-Working Space)  Co-Working Space 1  Co-Working Space 2 

ลานเอนกประสงค์ (Open Space)  ลานกันต์กร ช้ัน 2  ลานคมศร ช้ัน 3   ลานกรฤทธิ ์ช้ัน 7 

ห้องสัมมนา    707 A และ B (80 คน)   707 A B C (150 คน) 
ห้องประชุมขนาดใหญ่   301 (15-20 คน)   701 (40-50 คน)    705 (40-50 คน)   

ห้องประชุมขนาดกลาง (10-15 คน)  201  202  302  303  702  706 
ห้องประชุมขนาดเล็ก (5-8 คน)  203  204  205  304  703  704 

ค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ ......... (................) บาท 

หมายเหตุ 
1. ส านักงานขอสงวนสิทธิการอนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณชั้น ๗ เฉพาะเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักงานเท่านั้น 
2. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ เป็นเป็นไปตามประกาศส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ หรือ

สถานที่ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ใช้สอยของส านักงานส่วนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๒  
3. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่รวมค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า และค่าอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ให้ใช้พื้นที่ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
4. ผู้ให้ใช้พื้นที่ ไม่ได้ท าการจัดสรรที่จอดรถ และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับการจอดรถให้กับผู้ใช้พื้นที่ และผู้ใช้พื้นที่ตกลงที่จะไม่จอด

รถในพื้นที่ส่วนบุคคล หรือพื้นที่ห้ามจอดของอาคาร 
5. ผู้ใช้พื้นที่ สามารถด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ได้ 2 วิธี ดังนี้ 

5.1 ท าแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม “ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” และน าส่งส่วนการเงินและบัญชี ชั้น 4 
5.2 โอนเงินเข้าบัญชี “ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว ประเภทบัญชี

ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 690-0-60129-4 และน าส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน mayuree.so@depa.or.th 

ผู้ใช้พ้ืนที่ ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้พื้นที่ในเอกสารแนบท้าย  
รวมทั้งกฎระเบียบ หรือประกาศใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

 
 
ลงช่ือ  ……………………………….………..………… ผู้ใช้พื้นที ่
           (……………………………..…………….…… ) 
 บริษัท ............................................................. 

mailto:mayuree.so@depa.or.th
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ข้อตกลงการเข้าออกพื้นที่ 

1. ผู้ใช้พื้นที่ ต้องท าการลงทะเบียนในครั้งแรกของการใช้พื้นที่ และผู้ใช้พื้นที่ต้องติดหรือสวมบัตรที่ผู้ให้ใช้พื้นที่มอบให้ เพื่อแสดงตนตลอดเวลาที่
อยู่ในพื้นที่ โดยบัตรดังกล่าวเป็นบัตรเฉพาะบุคคล ไม่สามารถมอบบัตรให้บุคคลอื่นใช้แทนได้  

2. ผู้ใช้พื้นที่ ตกลงจะรักษาบัตรดังกล่าวไว้เป็นอย่างดี โดยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ให้ใช้พื้นที่ก าหนดในกรณีที่ท าบัตรสูญหาย 
3. ผู้ใช้พื้นที่ ตกลงจะใช้พื้นที่เฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่ระบุเท่านั้น การเข้าออกพื้นที่บริเวณอื่น หรือการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่

อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุ ผู้ใช้พื้นที่ต้องแจ้งความประสงค์ และต้องได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ใช้พื้นที่ก่อนเท่านั้น 
4. ผู้ใช้พื้นที่ จะไม่สามารถน าพาบุคคลภายนอกอื่นเข้าพื้นที่ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ให้ใช้พื้นที่ 
5. ในกรณีที่ผู้ใช้พื้นที่ ได้รับการยินยอมจากผู้ให้ใช้พื้นที่ให้สามารถน าพาบุคคลภายนอกอื่นเข้าพื้นที่ ให้ถือว่าบุคคลภายนอกดังกล่าว  ต้องอยู่

ภายใต้กฎระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ตามที่ผู้ให้ใช้พื้นที่ก าหนดเฉกเช่นเดียวกับผู้ใช้พื้นที่ และบุคคลภายนอกดังกล่าว
ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใช้พื้นที่ตลอดเวลา โดยผู้ใช้พื้นที่จะไม่อนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลภายนอกอื่นที่นั้น ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ 
ทรัพย์สิน และสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับการยินยอมจากผู้ให้ใช้พื้นที่ และหากเกิดความเสียหาย
ใดต่อทรัพย์สินทั้งในหรือนอกพื้นที่โดยบุคคลภายนอกนั้น ให้ผู้ใช้พื้นที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น ๆ ทั้งสิ้น 

ข้อตกลงการใช้พื้นที่ 

1. ผู้ใช้พื้นที่ จะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและข้อก าหนดการใช้พื้นที่ของผู้ให้ใช้พื้นที่โดยเคร่งครัด และจะปฏิบัติตนในพื้นที่ด้วยความสงบเรียบร้อย 
โดยจะไม่กระท าการใด ๆ ภายในหรือเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม หรือก่อให้เกิดความไม่สงบหรือความเดือดร้อน
แก่ผู้อื่นในบริเวณพื้นที่ 

2. ผู้ใช้พื้นที่ จะไม่ก่อการวิวาท ไม่เสพสิ่งเสพติดหรือของมึนเมา ไม่เล่นการพนัน ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวน หรือเป็นการล่วงละเมิด
ทางเพศ หรือเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมในพื้นที่ โดยเด็ดขาด 

3. ผู้ใช้พื้นที่ จะรักษาความสะอาดในพื้นที่ ไม่ให้มีสิ่งสกปรกและกลิ่นเหม็น และจะไม่โยนสิ่งของเครื่องใช้ใด ๆ ออกทางหน้าต่างหรือทิ้งลงในช่อง
แสงสว่างของอาคาร และจะไม่แขวนสิ่งใด ๆ หรือวางสิ่งของนอกหน้าต่างของพื้นที่หรือนอกอาคารอย่างเด็ดขาด 

4. ผู้ใช้พื้นที่ จะไม่กระท าการอึกทึกจนคนอื่นได้รับความเดือดร้อนปราศจากความปกติสุข  และจะไม่ปล่อยให้ผู้ที่ผู้ใช้พื้นที่น าพาได้ก่อความ
ร าคาญแก่ผู้ใช้พื้นที่รายอื่น รวมถึงจะไม่ปล่อยให้เด็กที่ผู้ใช้พื้นที่น าพาอยู่ตามล าพังโดยไม่มีผู้ดูแล 

5. ผู้ใช้พื้นที่ จะไม่น าทรัพย์สิน หรือวัตถุ หรือสิ่งใด ๆ ที่อาจจะก่อความเสียหายต่อพื้นที่ หรืออาจจะเป็นอันตราย หรือเป็นการรบกวนต่อผู้ใช้
พื้นที่รายอื่นเข้ามาในพื้นที่ และจะไม่เก็บรักษาสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง และไม่กระท าอื่นใดซ่ึงมีความเส่ียงจนน่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้ใกล้เคียง 

6. ผู้ใช้พื้นที่ จะไม่น าสัตว์เล้ียงเข้ามาในบริเวณพื้นที่ หรือภายในบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ 
7. ผู้ใช้พื้นที่ จะไม่พักอาศัยหรือยินยอมให้มีการพักอาศัยในพื้นที่ 
8. ผู้ใช้พื้นที่ จะไม่จอดรถในพื้นที่ส่วนบุคคล หรือพื้นที่ห้ามจอดของอาคาร และตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจอดรถทั้งหมด (ถ้ามี) 
9. ในกรณีที่ผู้ใช้พื้นที่มีการใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการรายอืน่ นอกเหนือจากการใช้บริการจากผู้ให้ใช้พื้นที่ ผู้ใช้พื้นที่จะต้องใช้บริการใน

นามของผู้ใช้พื้นที่เอง และจะเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการดังกล่าวในนามของผู้ใช้พื้นที่ให้กับผู้ให้บริการรายนั้น ๆ  ตามหน่วยวัด
ที่ปรากฏในมาตรวัดหรือตามอัตราที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ ให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการรายนั้น ๆ เรียกเก็บเองทั้งสิ้น ผู้ให้
ใช้พื้นที่ไม่มีหน้าที่จะต้องช าระค่าใช้บริการหรือค่าใช้จ่ายแทนผู้ใช้พื้นที่แต่อย่างใด 

ข้อตกลง การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) 

ผู้ใช้พื้นที่ ตกลงที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) เฉพาะในทางที่ถูกกฎหมายเท่านั้น และจะไม่ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย เพื่อ 
1. ส่งต่อข้อมูลเท็จ ข้อมูลที่สร้างความบิดเบือน และความขัดแย้งต่อผู้อื่น สังคม และความมั่นคง 
2. ส่งต่อข้อมูลลามก อนาจาร และสื่อต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเป็นการคุกคามทางเพศ 
3. กระท าการหมิ่นประมาท หรือกระท าการข่มขู่ คุกคามผู้ใด 
4. กระท าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
5. พยายามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เป็นความลับ โดยมิได้รับความยินยอม 
6. กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายและศีลธรรม 
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ข้อตกลงการใช้พื้นที่ส่วนกลางและห้องประชมุ 

1. ผู้ใช้พื้นที่ จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลางซ่ึงเป็นพื้นที่อื่นที่ผู้ให้ใช้พื้นที่จัดไว้เพื่อให้ใช้บริการร่วม เช่นโถงทางเดิน ห้องน้ า ลานเอนกประสงค์ 
และห้องประชุม ซ่ึงเป็นพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่บริการตามสัญญานี้ โดยไม่ยึดถือ หรือใช้เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว  

2. ผู้ใช้พื้นที่ จะต้องจองใช้พื้นที่ส่วนกลางและห้องประชุมล่วงหน้า ตามขั้นตอนและเง่ือนไขที่ผู้ให้ใช้พื้นที่ก าหนด  
3. ผู้ใช้พื้นที่ จะต้องเคารพสิทธิของผู้ใช้พื้นที่คนอื่น ๆ โดยการออกจากพื้นที่ส่วนกลางและห้องประชุม ตามเวลาที่ได้ จองไว้ กรณีต้องการจะต่อ

เวลาการใช้งาน ผู้ใช้พื้นที่จะต้องท าการจองใหม่ตามขั้นตอนถึงแม้พื้นที่ส่วนกลางและห้องประชุมดังกล่าวจะไม่มีผู้ใช้งานต่อ 
4. กรณีเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และทรัพย์สินในพื้นที่ส่วนกลางและห้องประชุม โดยสาเหตุจากผู้ใช้พื้นที่หรือบุคคลที่ผู้ใช้ พื้นที่น าพา ผู้ใช้

พื้นที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้น 
5. ผู้ให้ใช้พื้นที่ ขอสงวนสิทธิในการก าหนดจ านวนครั้งในการใช้สิทธิ ส าหรับการใช้พื้นที่ส่วนกลางและห้องประชุมของผู้ใช้พื้นที่แต่ละราย 

ข้อตกลงในการดแูลพื้นที่ ทรัพย์สิน และสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ให้ใชพ้ื้นที่ 

1. ผู้ใช้พื้นที่ มีหน้าที่จะต้องใช้พื้นที่ ทรัพย์สิน และสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ให้ใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่ และต้องดูแลอย่างวิญญูชน
พึงกระท า โดยผู้ใช้พื้นที่จะไม่กระท าการใด ๆ ซ่ึงท าให้ทรัพย์สินและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ให้ใช้พื้นที่ หรือของผู้อื่นในบริเวณพื้นที่ เกิด
ความช ารุด เสียหาย หรือสูญหาย 

2. ผูใ้ช้พื้นที่ มีหน้าที่จะต้องรักษาทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้ใช้พื้นที่ และของบุคคลภายนอกที่ผู้ใช้พื้นที่น าพา โดยผู้ให้ใช้พื้นที่จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินนั้น ๆ 

3. ห้ามผู้ใช้พื้นที่ ดัดแปลง แก้ไข ตอก เจาะ ต่อเติม ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ใช้พื้นที่ก่อน 
4. ห้ามผู้ใช้พื้นที่ เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกใด ๆ ในพื้นที่ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ใช้พื้นที่  
5. ผู้ใช้พื้นที่ ต้องท าการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ วัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ที่ได้รับการยินยอมจากผู้ให้ใช้พื้นที่กลับสู่ต าแหน่งที่ตั้งเดิม เมื่อได้ด าเนินการ

ตามวัตถุประสงค์แห่งการเคลื่อนย้ายที่ได้รับความยินยอมนั้นแล้วเสร็จภายในส้ินวันที่มีการใช้งาน และยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขั้นต่ า 
500 (ห้าร้อย) บาท หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่สูงกว่าหากผู้ให้ใช้พื้นที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายกลับสู่ต าแหน่งที่ตั้งเดิม 

6. ผู้ใช้พื้นที่ ต้องจัดท ารายการทรัพย์สินทุกชิ้นเสนอและได้รับการยินยอมจากผู้ให้ใช้พื้นที่ก่อนเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน เข้าพื้นที่ โดยการส่งมอบ
บัญชีรายการทรัพย์สินดังกล่าว ไม่ถือเป็นการรับฝากทรัพย์สินแต่อย่างใด และผู้ใช้พื้นที่ต้องแจ้งรายการทรัพย์สินที่ต้องการเคลื่อนย้ ายออก
จากพื้นที่ให้ผู้ให้ใช้พื้นที่ทราบทุกครั้งก่อนเคลื่อนย้าย  

7. ผู้ใช้พื้นที่ ต้องเป็นผู้ด าเนินการและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเข้าหรือออกจากพื้นที่ด้วยตนเองทั้งสิ้น โดยผู้ใช้พื้นที่
จะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บรักษาภายในพื้นที่ หรือระหว่างการเคลื่อนย้ายจากพื้นที่จากผู้ ให้ใช้
พื้นที่ได ้

8. ผู้ใช้พื้นที่ ต้องส่งมอบพื้นที่ ตลอดจนทรัพย์สินที่อยู่ในพื้นที่ของผู้ให้ใช้พื้นที่ คืนให้แก่ผู้ให้ใช้พื้นที่ในสภาพดีดังเดิม 
9. หากผู้ใช้พื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ใช้พื้นที่ รวมทั้งผู้ที่ผู้ใช้พื้นที่ท าการเชิญชวน หรือท าการน าพาเข้ามาในบริเวณพื้นที่ ได้กระท าการใด ๆ ซ่ึง

ท าให้ทรัพย์สินและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ให้ใช้พื้นที่ ช ารุด เสียหาย หรือสูญหาย ผู้ใช้พื้นที่ต้องด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้กลับคืนสู่
สภาพเดิม หรือจัดหาใหม่มาทดแทน ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ใช้พื้นที่ก าหนด 

10. กรณีที่ผู้ใช้พื้นที่ไม่ด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่ งอ านวยความสะดวกให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือจัดหาใหม่มาทดแทนภายใน
ระยะเวลาที่ผู้ให้ใช้พื้นที่ก าหนด ผู้ให้ใช้พื้นที่มีสิทธิด าเนินการแก้ไขด้วยตนเอง หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกท าการแก้ไข หรือจัดหามาทดแทน 
โดยผู้ใช้พื้นที่จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขซ่อมแซมหรือจัดหามาทดแทนดังกล่าวทั้งสิ้น 


