
 

ทําท่ี บริษัท เอซี พรอพเพอต้ี จํากัด
สัญญาเลขท่ี .................................... วันท่ีทําสัญญาเชา ..........................................

หนังสือสัญญาเชาฉบับน้ี ทําข้ึนระหวาง บริษัท เอซี พรอพเพอตี้ จํากัด (เลขทะเบียน 0105 5490 28891)                       
โดย นายเกษมพันธ อนุตรโสตถิ กรรมการผูจัดการของบริษัท ต้ังสํานักงานใหญอยูเลขท่ี 88 ถนนรัชดาภิเษก 
(ซอย 52 ซีเมนตไทย) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ซ่ึงตอไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูใหเชา” 
ฝายหน่ึง 

กับ …….......……..………………………………………………………………………………………………
…….......……..……………………………………………………………………………………………...…… 
ท่ีอยูหรือสํานักงานเลขท่ี   ……………………………………………………………………………………..
…….......……..…………………………………………………………………………………………….…… 
ซ่ึงตอไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูเชา” อีกฝายหน่ึง
ท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอความดังตอไปน้ี 
1) ผูใหเชา ตกลงใหเชา และ ผูเชา ตกลงเชา :

…………………..……………………………………………………………………………………………
เพื่อประกอบกิจการ ……………………………………………………………………………………….. 
มีกําหนดระยะเวลา …..........…  ป ตั้งแต วันที่ ……….…........…...……………… และครบกําหนด
สัญญาวันท่ี ............................................................ โดยผูเชายอมเสียคาเชาใหแกผูใหเชาเปนรายเดือน 
เดือนละ ……………..……บาท (………………………….......................................) โดยกําหนดชําระ
คาเชาภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนการเชา ในกรณีที่ผูเชาชําระคาเชาเกินกวาที่กําหนดไว ผูเชาจะตองชําระ
คาดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป แตทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ 15 ของเดือน หากเกินกวาวันที่กําหนด ผูให
เชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาไดทันที โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

2) ในวันทําสัญญาเชาน้ี ผูใหเชา ไดรับชําระเงินคาเชา งวดแรกวันท่ี ……………..…………….........………
ถึงวันที ่……………........…………………… จากผูเชาเปนจํานวนเงิน  ……….............……..……บาท 
(……………………….......................) พรอมกันนี้ ผูใหเชาไดรับเงินมัดจําจากผูเชา เพ่ือเปนประกัน
ความเสียหายของตัวอาคารเปนจํานวนเงิน............................…บาท(………………...........................)

สํานักงานใหญ : เลขท่ี 88 ซอยซีเมนตไทย ถนนรัชดาภิเษก 52 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2911-0110 โทรสาร 0-2911-0880 Internet URL: http://www.ac-property.co.th

สํานักงานโครงการ: เลขท่ี 88/1หมู 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 084-638-4477 โทร/โทรสาร 0-2005-1820 Email: ac.acproperty@gmail.com

FOR SALE / RENT       ขาย / ใหเชา 
MINI FACTORY ~ WAREHOUSE ~ COMMERCIAL SHOPHOUSE

มินิแฟคตอรี่ ~ คลังสินคา ~ อาคารพาณิชย



และเงินประกันจํานวนน้ี ผูเชาจะนําไปหักเปนคาเชาอาคารไมได

3) ผูใหเชา จะทําการคืนเงินประกันการเชาท้ังหมดใหแกผูเชา ภายใน 45 วัน นับจากวันครบกําหนดสัญญา
เชา หลงัจากผูเชา ไดทําการสงมอบอาคาร พรอมชําระคาใชจายตาง ๆ เชน คาไฟฟา, คานํ้าประปา, คา
โทรศัพท รวมถึง คาบริหารสวนกลางของโครงการ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการเชาจนเสร็จส้ิน 

4) ผูใหเชา จะไมคืนเงินมัดจําใหแกผูเชา กรณีผูเชา บอกเลิกสัญญาเชากอนกําหนดหรือผูเชา ไมปฎิบัติตาม
สัญญาน้ี ไมวาขอหน่ึงขอใด อันเปนเหตุผลใหผูใหเชา ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาเอง  

5) หาก ผูเชา มีความประสงคจะยายออกไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม ผูเชาตองทําการแจงใหแกผูเชาทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน 

6) ในการยายออกทาง ผูเชา จะตองสงคืนอาคารท่ีเชา ในสภาพท่ีสะอาดเรียบรอย ไมมีเศษขยะกองท้ิง
สกปรกท้ังภายในอาคาร และ รอบบริเวณอาคารท่ีเชา หากผูเชาไมไดทําความสะอาดอาคารและรอบ
บริเวณอาคารท่ีเชา ผูใหเชา จะวาจาง บริษัททําความสะอาดเขาดําเนินการทําความสะอาดอาคารท่ีเชา 
และจะเรียกเก็บเงินตามอัตราท่ีบริษัทฯ ทําความสะอาดเรียกเก็บ บวกคาดําเนินการ 15%  

7) ภายในอาคารท่ีเชาน้ี มีทอนํ้าประปา, ไฟฟา และอืน่ ๆ เปนของผูใหเชา โดยผูเชาจะตองดูแลรักษามิให
เสียหายหรือสูญหายไป และถามีการสูญหาย ผูเชา จะเปนผูจายคาซอมแซมเองทั้งหมด และ ผูเชาจะเปน
ผูเสียคาใชจาย เชน คานํ้าประปา, คาไฟฟา, คาโทรศัพทและอินเทอรเน็ต และ คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีไดใชไป
ในระหวางท่ีอยูในสถานท่ีเชาน้ี จนเสร็จส้ิน 

8) ผูเชาตกลงท่ีจะทําการบํารุงรักษาอาคารใหอยูในสภาพท่ีดีเชนเดียวกับวันท่ีไดรับมอบจากผูใหเชา ตลอด
ระยะเวลาแหงการเชาดวยคาใชจายของผูเชาและผูเชาจะเปนผูจายคาซอมแซมเองในกรณีท่ีการซอมแซม
ดังกลาวไมเกิน 1,000.- บาท ตอคร้ัง 

9) ผูเชา ตกลงจะไมทําการดัดแปลงตอเติม ร้ือถอนใด ๆ ของอาคารท่ีเชา นอกจากจะไดรับอนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรจากผูใหเชา และ การดัดแปลง ตกแตง ตอเติม หรือ ติดต้ังส่ิงใด ๆ ในอาคารที่เชา ผูเชาจะ
กระทําใหอยูบนพ้ืนของอาคารเทาน้ัน โดยจะไมทํากระทําการใด ๆ ใหอยูบนคานของอาคาร และ การ
ดัดแปลง ตอเติม ตกแตงใด ๆ ท่ีผูเชา ไดทําข้ึน และมลัีกษณะตรึงตราเขากับอาคารท่ีเชา ท้ังท่ีไดรับ
อนุญาตหรือไมไดรับอนุญาตจากผูใหเชา ก็ตาม ผูเชา ตกลงยินยอมใหทรัพยสินตรึงตราน้ันเปนสวนหน่ึง
ของอาคารท่ีเชา และตกเปนกรรมสิทธ์ิของผูใหเชาทันที โดยผูเชาจะไมเรียกรองคาตอบแทนหรือคา
ทดแทนใด ๆ ทั้งนี้ ผูใหเชา สงวนสิทธิที่จะเรียกรองบังคับให ผูเชา จัดการแกไข อาคารเชา คืนสูสภาพเดิม 
โดยคาใชจายเปนจองผูเชาเองท้ังส้ิน 

10) ผูเชา สัญญาวาจะไมนําเอาทรัพยสินท่ีเชาไปใหผูหน่ึงผูใดเชาตอหรือโอนสิทธิเหนือทรัพยสินท่ีเชาใหแกผู
หน่ึงผูใดหรือมิใหผูอ่ืนเขาอยูอาศัยหรือดําเนินกาคาใด ๆ นอกเหนือจากขอความท่ีไดระบุไวในขอ 1 กับ
สถานที่เชา เปนอันขาดเวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหเชา เสียกอน นอกจากน้ี ผูเชา ตกลง
ยินยอมใหเจาหนาท่ีของผูใหเชา หรือ ตัวแทนของผูใหเชา เขาตรวจสถานท่ีเชาไดเสมอในเวลาและโอกาส
อันสมควร



11) ผูเชาตองจัดการดูแลรักษาสถานท่ีเชาและบริเวณรอบอาคารมิใหเกิดส่ิงสกปรกโสโครกสงกล่ินเหม็น
รบกวนเปนท่ีเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยใกลเคียงสัญจรไปมา หรือไมกระทําการอันใดท่ีกอใหเกิดเสียง
อึกทึกครึกโครม 

12) ผูเชามีสิทธิใชสถานท่ีเชา เพ่ือประโยชนของผูเชา ตามท่ีระบุไวในขอ 1 เทาน้ัน ซ่ึงเปนธุรกิจการคาท่ีไมผิด
กฎหมายและไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี 

13) การสงคําบอกกลาวหรือหนังสือบอกเลิกการเชาถึงผูเชาน้ัน เม่ือไดสงหนังสือหรือจดหมายลงทะเบียนจา
หนาซองถึงผูเชา ณ สถานที่เชาแลว หรือ สงทาง Email ถึงผูเชาแลว ไมวาจะมีผูรับหรือไมก็ตามหรือเม่ือ
ประกาศทางหนังสือ ถือวาทางผูใหเชา ไดทําการบอกกลาวแลว 

14) กอนครบกําหนดการเชา 3 เดือน ตามระบุไวในขอ 1 หากผูเชา มีความประสงคทําการเชาอาคารท่ีเชาตอ
อีกให ทําการติดตอกับผูใหเชา โดยตรงเสียกอนพรอมกับทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรเพ่ือแจงความ
ประสงคจะทําการเชาอาคารตอไป กอนท่ีจะมีการทําสัญญาการเชา 

15) ทั้งนี้ ผูเชา มีความประสงคจะไมตอสัญญาเชาอาคาร ผูเชาจะตองทําการแจงใหผูใหเชา ทราบกอน
ลวงหนา 3 เดือน พรอมทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรเพ่ือแจงความประสงคท่ีจะไมทําการตอสัญญา
เชาอาคารตอ 

16) หากไมมีติดตอในการตอสัญญาเชาอีก ผูเชา จะตองทําการขนยายทรัพยสินและบริวารออกจากสถานท่ี 
และสงมอบอาคารท่ีเชาคืนแกผูใหเชา ภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ผูเชาจะยอมใหผูใหเชา ปรับวันละ 2,500.-
บาท (วนัละสองพันหารอยบาทถวน)  

17) ถาผูเชา ประพฤติผิดเง่ือนไขสัญญาเชาขอหน่ึงขอใดขางตน หรือ ตองโทษอาญาหรือถูกฟองในคดี
ลมละลายหรือเกิดเพลิงไหม หรือเกิดภัยอ่ืนใดท่ีทําความเสียหายตออาคารท่ีใหเชา ผูใหเชา มีสิทธิบอก
สัญญาเชาทันที  เม่ือผูใหเชายอกกลาวใหผูเชาทราบ ผูเชาตองสงมอบสถานที่เชาคืนแกผูใหเชา ภายใน 7 
วัน มิฉะน้ัน ผูเชา ยินยอมใหผูใหเชาปรับเปนเงินวันละ 2,500.- บาท (วันละสองพันหารอยบาทถวน) 

นอกจากน้ี ผูใหเชา ยังมีสิทธิเขายึดหรือถือครองอาคารท่ีใหเชาและขนยายบรรดาทรัพยสินของผูให
เชาออกไปได โดยคาใชจาย ผูเชาเปนผูรับผิดชอบท้ังหมด และ ผูเชา ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด 
ๆ ท้ังส้ิน และหากผูเชา ยังไมมารับทรัพยสินภายใน 3 เดือน นับแตวันผิดสัญญาเชา ผูเชายินยอมให
ทรัพยสินท้ังหมดตกเปนของผูใหเชา ทั้งนี้ ผูเชายินยอมสละสิทธิ การเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน 
รวมท้ังสละสิทธิเพ่ือดําเนินคดีกับ ผูใหเชา ท้ังทางแพงและทางอาญา  

18) ผูเชา ตกลงจะทําประกันทรัพยสินของ ผูเชา เอง โดย ผูใหเชา จะไมรับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหายใน
ทรัพยสินของผูเชา หรือ ตัวแทนของผูเชา ไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม และ ผูเชา ตกลงจะทําประกันอัคคีภัย
อาคารท่ีเชา โดยระบุผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม เปนช่ือของผูใหเชา เม่ือทําสัญญาเชาน้ี 

19) ผูเชา จะเปนผูรับผิดชอบ คาภาษีท่ีเก่ียวของกับกิจการของผูเชาเองท้ังส้ิน รวมท้ังคาภาษีโรงเรือน
20) ผูเชา จะเปนผูรับผิดชอบ คาใชจายสวนกลางของโครงการ ทั้งสิ้น และในวันทําสัญญาเชาน้ี อัตราคา

สวนกลางอยูท่ี ตร.วาละ ……..… - บาทตอเดือน ซึ่งคาใชจายสวนกลางของโครงการฯ อาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารโครงการซึ่งเปนเจาของรวม ใน
อนาคต โดยผูใหเชาจะเรียกเก็บคาใชจายสวนกลางลวงหนา ครั้งละ 1 ป กําหนดจายเงินภายในวันท่ี 31 
มกราคมของ ทุกป 



21) กรณีผูเชา คางชําระคาเชาเกิน 15 วัน ตาม ขอ (1) หรือในกรณีตาม ขอ (16) และ (17) หากผูเชาไมขน
ยายทรัพยสินและบริวาร พรอมท้ังสงมอบทรัพยสินท่ีเชาคืนใหกับผูใหเชา ใหผูใหเชาปดลอคทรัพยสินท่ี
เชาได โดยผูเชาไมติดใจท่ีจะดําเนินคดีอาญากับผูใหเชาฐานบุกรุกและทําใหเสียทรัพย 

หนังสอืสัญญาเชาฉบับน้ีทําข้ึนเปน สอง ฉบับ มีขอความตรงกันทุกประการ คูสัญญาท้ังสองฝายไดอาน
และเขาใจในความแหงสัญญาน้ีโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ขางทายน้ี 
และ คูสัญญาเปนผูเก็บรักษาสัญญาเชาน้ี ฝายละฉบับ 

ลงช่ือ .................................................................... ผูใหเชา
      บริษัท เอซี พรอพเพอต้ี จํากัด 

ลงช่ือ .................................................................... ผูเชา

ลงช่ือ .................................................................... ผูเชา 
 

ลงช่ือ ................................................................. พยาน      

            

ลงช่ือ ................................................................... พยาน 
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