หนังสื อสั ญญาเช่ า
ทําที่……………………………………………
……………………………………………
วันที่ ………………… เดือน……………..……พ.ศ…………………
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึ้นระหว่าง…………………………………………………….อายุ…………ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่…..……………………….…….ถนน………………. ตําบล/แขวง ………….……….
อําเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด…………………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรี ยกว่า
“ผูใ้ ห้เช่า” ฝ่ ายหนึ่ง กับ……………………………………………….……………...…อายุ………….ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่……………………………… .ถนน…………………ตําบล/แขวง……………………..
อําเภอ/เขต….………. ……………………….จังหวัด…………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรี ยกว่า “ผูเ้ ช่า”
อีกฝ่ ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ ายตกลงทําสัญญาเช่ากันมีขอ้ ความสําคัญดังต่อไปนี้ :ข้ อ 1. ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้เช่า และผูเ้ ช่าตกลงเช่าอาคารบ้านเลขที่ ……………...ถนน……………
ตําบล………….………………อําเภอ………………………จังหวัด………………โดยเช่าเฉพาะชั้นสอง
และชั้นล่างด้านหลังตัวอาคารขนาดพื้นที่ ………….ตารางเมตร เพื่อประโยชน์ โดยมีกาํ หนดระยะเวลา
เช่า ……….ปี นับตั้งแต่วนั ที่……………………………….……………จนถึงวันที่ ……………………
ข้ อ 2. ผูเ้ ช่าตกลงชําระค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นรายเดือนละ …………………………………บาท
(…………………………..) นอกจากนี้ผเู ้ ช่ายังต้องชําระเงินค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความ
ปลอดภัย ค่าดูแลรักษาทัว่ ไปอีกเดือนละ ……………………………บาท
(…………………………………)
รวมเป็ นเงิน…………………………..บาท (………………………………) ให้แก่ผใู ้ ห้เช่า โดยจะชําระ
ภายในวันที่ ………..ของเดือนทุกเดือน ณ ภูมิลาํ เนาของผูใ้ ห้เช่า หรื อตามที่ผใู ้ ห้เช่าจะได้กาํ หนด
ข้ อ 3. ผูเ้ ช่าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1. ไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้ อ 4. ผูเ้ ช่าจะโอนสิ ทธิการเช่า หรื อจะนําทรัพย์ที่เช่าไปให้ผอู ้ ื่นเช่าช่วงไม่ได เว้นแต่จะไดรับ
ความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้ อ 5. ผูเ้ ช่าจะดัดแปลงต่อเติม หรื อรื้ อถอนทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมด หรื อแต่บางส่ วนไม่ได้ เว้น
แต่จะได้รับความยินอมจากผูใ้ ห้เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ในกรณี ที่ผเู ้ ช่าได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่าให้กระทําการดังกล่าวแล้ว เมื่อสัญญาเช่าระงับลง
หรื อสัญญาเลิกกันไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ให้ถือว่าบรรดาสิ่ งก่อสร้างที่ผเู ้ ช่าได้ดดั แปลงต่อเติม หรื อรื้ อถอน
ดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของผูใ้ ห้เช่า ผูเ้ ช่าจะรื้ อถอนไม่ได้เว้นแต่มิเตอร์ไฟฟ้ าที่ผเู ้ ช้าขอมาจากการ
ไฟฟ้ านครหลวง
ข้ อ 6. ผูเ้ ช่าตกลงว่าในระหว่างอายุสญ
ั ญาเช่า ผูเ้ ช่าจะทําประกันวินาศภัย โดยผูเ้ ช่าจะเป็ นผู ้
ชําระเบี้ยประกัน โดยให้ผใู ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับประโยชน์ตามสัญญา
ข้ อ 7. ผูเ้ ช่าตกลงว่าผูเ้ ช่าจะเป็ นผูช้ าํ ระค่าภาษีโรงเรื อน ภาษีป้าย และภาษีอื่น ๆ ทุกชนิดที่
เกี่ยวกับการเช่าหากผูเ้ ช่าไม่ชาํ ระและผูใ้ ห้เช่าได้ชาํ ระแทนไป ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิเรี ยกคืนจากผูเ้ ช่าได้ ซึ่งผูเ้ ช่า
จะต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายต่าง ๆ อันอาจะเกิดมีข้ ึนเพราะเหตุดงั กล่าว
ข้ อ 8. ผูเ้ ช่าจะต้องรับผิดชอบชําระค่านํ้าประปา ไฟฟ้ า โทรศัพท์ ในส่ วนของผูเ้ ช่า
ข้ อ 9. ผูเ้ ช่ายินยอมให้ผใู ้ ห้เช่า หรื อตัวแทนของผูใ้ ห้เช่าไปตรวจตราทรัพย์สินที่เช่าได้ และหากมี
สิ่ งใดชํารุ ดเสี ยหาย หรื อบุบสลาย ผูเ้ ช่าต้องรับผิดในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่ผใู ้ ห้เช่า
ข้ อ 10. เมื่อสัญญาเช่าครบกําหนดแล้ว ถ้าผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าต่อผูใ้ ห้เช่าตกลงว่าจะให้ผเู ้ ช่าเช่า
ต่อไปอีก 1 ปี ส่ วนอัตราค่าเช่าคู่สญ
ั ญาจะได้ทาํ การตกลงกันใหม่ต่อไป แต่หากผูใ้ ห้เช่าไม่ประสงค์จะ
ต่อสัญญาเช่าคู่สญ
ั ญาจะไดทําการตกลงกันใหม่ต่อไป แต่หากผูใ้ ห้เช่าไมประสงค์จะต่อสัญญาเช่า
ดังกล่าวต่อไปผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งให้ผเู ้ ช่าทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนก่อนสัญญาเช่าครบกําหนด
ข้ อ 11. ถ้าผูเ้ ช่าประพฤติผดิ สัญญาข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้น ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
เช่าได้ทนั ที

ข้ อ 12. เมื่อสัญญาเช่าครบกําหนดแล้วก็ดี หรื อสัญญาเช่าเลิกกันเพราะเหตุที่ผเู ้ ช่าประพฤติผดิ
สัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผูเ้ ช่าจะต้องขนย้ายทรัพย์สินและบริ วารออกจากสถานที่เช่นทันที หากผูเ้ ช่าไม่
ยอมขนย้ายทรัพย์สินและบริ วารออกจากอาคารที่เช่า ผูเ้ ช่าตกลงให้ผใู ้ ห้เช่ากลับเข้าครอบครองตึกแถวที่
เช่า และทําการขนย้ายทรัพย์สินและบริ วารของผูเ้ ช่าออกไปจากตึกแถวที่เช่าได้
ข้ อ 13. ในวันทําสัญญานี้ ผูเ้ ช่าได้ตรวจตราทรัพย์สินที่เช่าแล้ว เห็นว่ามีสภาพปกติดีทุกประการ
และผูใ้ ห้เช่าได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผเู ้ ช่าแล้ว

สัญญานี้ทาํ ขึ้นเป็ นสองฉบับมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญาได้อ่านและเข้าใจอันข้อความใน
สัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นสําคัญหน้า
พยาน

ลงชื่อ……………………………………ผูใ้ ห้เช่า ลงชื่อ…………………………………….ผูเ้ ช่า
(……………………………………)
(……………………………………)
ลงชื่อ……………………………………พยาน
(……………………………………)

ลงชื่อ……………………………………พยาน
(……………………………………)

