FOR SALE / RENT

ขาย / ใหเชา

MINI FACTORY ~ WAREHOUSE ~ COMMERCIAL SHOPHOUSE

มินิแฟคตอรี่ ~ คลังสินคา ~ อาคารพาณิชย
สํานักงานใหญ : เลขที่ 88 ซอยซีเมนตไทย ถนนรัชดาภิเษก 52 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2911-0110 โทรสาร 0-2911-0880 Internet URL: http://www.ac-property.co.th
สํานักงานโครงการ: เลขที่ 88/1หมู 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไรขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 084-638-4477 โทร/โทรสาร 0-2005-1820 Email: ac.acproperty@gmail.com

สัญญาเลขที่ ....................................

ทําที่ บริษทั เอซี พรอพเพอตี้ จํากัด
วันทีท่ าํ สัญญาเชา ..........................................

หนังสือสัญญาเชาฉบับนี้ ทําขึน้ ระหวาง บริษัท เอซี พรอพเพอตี้ จํากัด (เลขทะเบียน 0105 5490 28891)
โดย นายเกษมพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจ ดั การของบริษทั ตัง้ สํานักงานใหญอยูเ ลขที่ 88 ถนนรัชดาภิเษก
(ซอย 52 ซีเมนตไทย) แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ซึง่ ตอไปนีใ้ นสัญญานีเ้ รียกวา “ผูใหเชา”
ฝายหนึง่
กับ …….......……..………………………………………………………………………………………………
…….......……..……………………………………………………………………………………………...……
ทีอ่ ยูห รือสํานักงานเลขที่ ……………………………………………………………………………………..
…….......……..…………………………………………………………………………………………….……
ซึง่ ตอไปนีใ้ นสัญญานีเ้ รียกวา “ผูเชา” อีกฝายหนึง่
ทัง้ สองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอ ความดังตอไปนี้
1) ผูใ หเชา ตกลงใหเชา และ ผูเ ชา ตกลงเชา :
…………………..……………………………………………………………………………………………
เพื่อประกอบกิจการ ………………………………………………………………………………………..
มีกําหนดระยะเวลา …..........… ป ตั้งแต วันที่ ……….…........…...……………… และครบกําหนด
สัญญาวันที่ ............................................................ โดยผูเชายอมเสียคาเชาใหแกผูใหเชาเปนรายเดือน
เดือนละ ……………..……บาท (………………………….......................................) โดยกําหนดชําระ
คาเชาภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนการเชา ในกรณีที่ผูเชาชําระคาเชาเกินกวาที่กําหนดไว ผูเชาจะตองชําระ
คาดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป แตทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ 15 ของเดือน หากเกินกวาวันที่กําหนด ผูให
เชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาไดทันที โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
2) ในวันทําสัญญาเชานี้ ผูใ หเชา ไดรบั ชําระเงินคาเชา งวดแรกวันที่ ……………..…………….........………
ถึงวันที่ ……………........…………………… จากผูเ ชาเปนจํานวนเงิน ……….............……..……บาท
(……………………….......................) พรอมกันนี้ ผูใ หเชาไดรบั เงินมัดจําจากผูเ ชา เพือ่ เปนประกัน
ความเสียหายของตัวอาคารเปนจํานวนเงิน............................…บาท(………………...........................)

และเงินประกันจํานวนนี้ ผูเ ชาจะนําไปหักเปนคาเชาอาคารไมได
3) ผูใหเชา จะทําการคืนเงินประกันการเชาทัง้ หมดใหแกผเู ชา ภายใน 45 วัน นับจากวันครบกําหนดสัญญา
เชา หลังจากผูเ ชา ไดทาํ การสงมอบอาคาร พรอมชําระคาใชจา ยตาง ๆ เชน คาไฟฟา, คาน้าํ ประปา, คา
โทรศัพท รวมถึง คาบริหารสวนกลางของโครงการ ทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการเชาจนเสร็จสิน้
4) ผูใหเชา จะไมคนื เงินมัดจําใหแกผเู ชา กรณีผเู ชา บอกเลิกสัญญาเชากอนกําหนดหรือผูเ ชา ไมปฎิบตั ติ าม
สัญญานี้ ไมวา ขอหนึง่ ขอใด อันเปนเหตุผลใหผใู หเชา ใชสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเชาเอง
5) หาก ผูเ ชา มีความประสงคจะยายออกไมวา กรณีใด ๆ ก็ตาม ผูเ ชาตองทําการแจงใหแกผเู ชาทราบ
ลวงหนาไมนอ ยกวา 3 เดือน
6) ในการยายออกทาง ผูเ ชา จะตองสงคืนอาคารทีเ่ ชา ในสภาพทีส่ ะอาดเรียบรอย ไมมเี ศษขยะกองทิง้
สกปรกทัง้ ภายในอาคาร และ รอบบริเวณอาคารทีเ่ ชา หากผูเ ชาไมไดทาํ ความสะอาดอาคารและรอบ
บริเวณอาคารทีเ่ ชา ผูใหเชา จะวาจาง บริษทั ทําความสะอาดเขาดําเนินการทําความสะอาดอาคารทีเ่ ชา
และจะเรียกเก็บเงินตามอัตราทีบ่ ริษทั ฯ ทําความสะอาดเรียกเก็บ บวกคาดําเนินการ 15%
7) ภายในอาคารทีเ่ ชานี้ มีทอ น้าํ ประปา, ไฟฟา และอืน่ ๆ เปนของผูใ หเชา โดยผูเ ชาจะตองดูแลรักษามิให
เสียหายหรือสูญหายไป และถามีการสูญหาย ผูเชา จะเปนผูจายคาซอมแซมเองทั้งหมด และ ผูเชาจะเปน
ผูเ สียคาใชจา ย เชน คาน้าํ ประปา, คาไฟฟา, คาโทรศัพทและอินเทอรเน็ต และ คาใชจา ยอืน่ ๆ ทีไ่ ดใชไป
ในระหวางทีอ่ ยูใ นสถานทีเ่ ชานี้ จนเสร็จสิน้
8) ผูเ ชาตกลงทีจ่ ะทําการบํารุงรักษาอาคารใหอยูใ นสภาพทีด่ เี ชนเดียวกับวันทีไ่ ดรบั มอบจากผูใ หเชา ตลอด
ระยะเวลาแหงการเชาดวยคาใชจา ยของผูเ ชาและผูเ ชาจะเปนผูจ า ยคาซอมแซมเองในกรณีทก่ี ารซอมแซม
ดังกลาวไมเกิน 1,000.- บาท ตอครัง้
9) ผูเชา ตกลงจะไมทาํ การดัดแปลงตอเติม รือ้ ถอนใด ๆ ของอาคารทีเ่ ชา นอกจากจะไดรบั อนุญาตเปนลาย
ลักษณอกั ษรจากผูใ หเชา และ การดัดแปลง ตกแตง ตอเติม หรือ ติดตัง้ สิง่ ใด ๆ ในอาคารที่เชา ผูเชาจะ
กระทําใหอยูบ นพืน้ ของอาคารเทานัน้ โดยจะไมทาํ กระทําการใด ๆ ใหอยูบ นคานของอาคาร และ การ
ดัดแปลง ตอเติม ตกแตงใด ๆ ทีผ่ เู ชา ไดทาํ ขึน้ และมีลกั ษณะตรึงตราเขากับอาคารทีเ่ ชา ทัง้ ทีไ่ ดรบั
อนุญาตหรือไมไดรบั อนุญาตจากผูใ หเชา ก็ตาม ผูเ ชา ตกลงยินยอมใหทรัพยสนิ ตรึงตรานัน้ เปนสวนหนึง่
ของอาคารทีเ่ ชา และตกเปนกรรมสิทธิข์ องผูใ หเชาทันที โดยผูเ ชาจะไมเรียกรองคาตอบแทนหรือคา
ทดแทนใด ๆ ทั้งนี้ ผูใหเชา สงวนสิทธิที่จะเรียกรองบังคับให ผูเชา จัดการแกไข อาคารเชา คืนสูส ภาพเดิม
โดยคาใชจา ยเปนจองผูเ ชาเองทัง้ สิน้
10) ผูเชา สัญญาวาจะไมนาํ เอาทรัพยสนิ ทีเ่ ชาไปใหผหู นึง่ ผูใ ดเชาตอหรือโอนสิทธิเหนือทรัพยสนิ ทีเ่ ชาใหแกผู
หนึง่ ผูใ ดหรือมิใหผอู น่ื เขาอยูอ าศัยหรือดําเนินกาคาใด ๆ นอกเหนือจากขอความทีไ่ ดระบุไวในขอ 1 กับ
สถานที่เชา เปนอันขาดเวนแตไดรบั อนุญาตเปนหนังสือจากผูใ หเชา เสียกอน นอกจากนี้ ผูเ ชา ตกลง
ยินยอมใหเจาหนาทีข่ องผูใ หเชา หรือ ตัวแทนของผูใ หเชา เขาตรวจสถานทีเ่ ชาไดเสมอในเวลาและโอกาส
อันสมควร

11) ผูเ ชาตองจัดการดูแลรักษาสถานทีเ่ ชาและบริเวณรอบอาคารมิใหเกิดสิง่ สกปรกโสโครกสงกลิน่ เหม็น
รบกวนเปนทีเ่ ดือดรอนรําคาญแกผอู ยูอ าศัยใกลเคียงสัญจรไปมา หรือไมกระทําการอันใดทีก่ อ ใหเกิดเสียง
อึกทึกครึกโครม
12) ผูเ ชามีสทิ ธิใชสถานทีเ่ ชา เพือ่ ประโยชนของผูเ ชา ตามทีร่ ะบุไวในขอ 1 เทานัน้ ซึง่ เปนธุรกิจการคาทีไ่ มผดิ
กฎหมายและไมขดั ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
13) การสงคําบอกกลาวหรือหนังสือบอกเลิกการเชาถึงผูเ ชานัน้ เมือ่ ไดสง หนังสือหรือจดหมายลงทะเบียนจา
หนาซองถึงผูเ ชา ณ สถานที่เชาแลว หรือ สงทาง Email ถึงผูเชาแลว ไมวา จะมีผรู บั หรือไมกต็ ามหรือเมือ่
ประกาศทางหนังสือ ถือวาทางผูใ หเชา ไดทาํ การบอกกลาวแลว
14) กอนครบกําหนดการเชา 3 เดือน ตามระบุไวในขอ 1 หากผูเชา มีความประสงคทาํ การเชาอาคารทีเ่ ชาตอ
อีกให ทําการติดตอกับผูใ หเชา โดยตรงเสียกอนพรอมกับทําหนังสือเปนลายลักษณอกั ษรเพือ่ แจงความ
ประสงคจะทําการเชาอาคารตอไป กอนทีจ่ ะมีการทําสัญญาการเชา
15) ทั้งนี้ ผูเ ชา มีความประสงคจะไมตอ สัญญาเชาอาคาร ผูเ ชาจะตองทําการแจงใหผใู หเชา ทราบกอน
ลวงหนา 3 เดือน พรอมทําหนังสือเปนลายลักษณอกั ษรเพือ่ แจงความประสงคทจ่ี ะไมทาํ การตอสัญญา
เชาอาคารตอ
16) หากไมมตี ดิ ตอในการตอสัญญาเชาอีก ผูเชา จะตองทําการขนยายทรัพยสนิ และบริวารออกจากสถานที่
และสงมอบอาคารทีเ่ ชาคืนแกผใู หเชา ภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ผูเ ชาจะยอมใหผใู หเชา ปรับวันละ 2,500.บาท (วันละสองพันหารอยบาทถวน)
17) ถาผูเชา ประพฤติผดิ เงือ่ นไขสัญญาเชาขอหนึง่ ขอใดขางตน หรือ ตองโทษอาญาหรือถูกฟองในคดี
ลมละลายหรือเกิดเพลิงไหม หรือเกิดภัยอืน่ ใดทีท่ าํ ความเสียหายตออาคารทีใ่ หเชา ผูใหเชา มีสทิ ธิบอก
สัญญาเชาทันที เมือ่ ผูใ หเชายอกกลาวใหผูเชาทราบ ผูเชาตองสงมอบสถานที่เชาคืนแกผูใหเชา ภายใน 7
วัน มิฉะนัน้ ผูเ ชา ยินยอมใหผใู หเชาปรับเปนเงินวันละ 2,500.- บาท (วันละสองพันหารอยบาทถวน)
นอกจากนี้ ผูใหเชา ยังมีสทิ ธิเขายึดหรือถือครองอาคารทีใ่ หเชาและขนยายบรรดาทรัพยสนิ ของผูใ ห
เชาออกไปได โดยคาใชจาย ผูเ ชาเปนผูร บั ผิดชอบทัง้ หมด และ ผูเ ชา ไมมสี ทิ ธิเรียกรองคาเสียหายใด
ๆ ทัง้ สิน้ และหากผูเ ชา ยังไมมารับทรัพยสนิ ภายใน 3 เดือน นับแตวนั ผิดสัญญาเชา ผูเ ชายินยอมให
ทรัพยสนิ ทัง้ หมดตกเปนของผูใ หเชา ทั้งนี้ ผูเชายินยอมสละสิทธิ การเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทัง้ สิน้
รวมทัง้ สละสิทธิเพือ่ ดําเนินคดีกบั ผูใ หเชา ทัง้ ทางแพงและทางอาญา
18) ผูเชา ตกลงจะทําประกันทรัพยสนิ ของ ผูเชา เอง โดย ผูใหเชา จะไมรบั ผิดชอบเกีย่ วกับความเสียหายใน
ทรัพยสนิ ของผูเ ชา หรือ ตัวแทนของผูเชา ไมวา กรณีใด ๆ ก็ตาม และ ผูเชา ตกลงจะทําประกันอัคคีภยั
อาคารทีเ่ ชา โดยระบุผรู บั ผลประโยชนตามกรมธรรม เปนชือ่ ของผูใ หเชา เมือ่ ทําสัญญาเชานี้
19) ผูเ ชา จะเปนผูร บั ผิดชอบ คาภาษีทเ่ี กีย่ วของกับกิจการของผูเ ชาเองทัง้ สิน้ รวมทัง้ คาภาษีโรงเรือน
20) ผูเชา จะเปนผูร บั ผิดชอบ คาใชจา ยสวนกลางของโครงการ ทั้งสิ้น และในวันทําสัญญาเชานี้ อัตราคา
สวนกลางอยูท ่ี ตร.วาละ ……..… - บาทตอเดือน ซึ่งคาใชจา ยสวนกลางของโครงการฯ อาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลง ตามมติทป่ี ระชุมของคณะกรรมการบริหารโครงการซึ่งเปนเจาของรวม ใน
อนาคต โดยผูใ หเชาจะเรียกเก็บคาใชจา ยสวนกลางลวงหนา ครั้งละ 1 ป กําหนดจายเงินภายในวันที่ 31
มกราคมของ ทุกป

21) กรณีผเู ชา คางชําระคาเชาเกิน 15 วัน ตาม ขอ (1) หรือในกรณีตาม ขอ (16) และ (17) หากผูเ ชาไมขน
ยายทรัพยสนิ และบริวาร พรอมทัง้ สงมอบทรัพยสนิ ทีเ่ ชาคืนใหกบั ผูใ หเชา ใหผใู หเชาปดลอคทรัพยสนิ ที่
เชาได โดยผูเ ชาไมตดิ ใจทีจ่ ะดําเนินคดีอาญากับผูใ หเชาฐานบุกรุกและทําใหเสียทรัพย
หนังสือสัญญาเชาฉบับนีท้ าํ ขึน้ เปน สอง ฉบับ มีขอ ความตรงกันทุกประการ คูส ญ
ั ญาทัง้ สองฝายไดอา น
และเขาใจในความแหงสัญญานีโ้ ดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชือ่ ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ขางทายนี้
และ คูส ญ
ั ญาเปนผูเ ก็บรักษาสัญญาเชานี้ ฝายละฉบับ

ลงชือ่ .................................................................... ผูใ หเชา
บริษทั เอซี พรอพเพอตี้ จํากัด

ลงชือ่ .................................................................... ผูเ ชา

ลงชือ่ .................................................................... ผูเ ชา

ลงชือ่ ................................................................. พยาน

ลงชือ่ ................................................................... พยาน

