สัญญาเชา
สัญญาเลขที่ ....................................

ทําที่ ...................................................................
วันทีท่ าํ สัญญาเชา ..........................................

หนังสือสัญญาเชาฉบับนีท้ าํ ขึน้ ระหวาง ...………………………………………………………………………….
…….......……..……………………………………………………………………………………………...……
…….......……..……………………………………………………………………………………………...……
…….......……..…………………………………………… ซึง่ ตอไปนีใ้ นสัญญานีเ้ รียกวา “ผูใหเชา” ฝายหนึง่
กับ …….......……..………………………………………………………………………………………………
…….......……..……………………………………………………………………………………………...……
ทีอ่ ยูห รือสํานักงานเลขที่ ……………………………………………………………………………………..
…….......……..…………………………………………………………………………………………….……
ซึง่ ตอไปนีใ้ นสัญญานีเ้ รียกวา “ผูเชา” อีกฝายหนึ่ง
ทัง้ สองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอ ความดังตอไปนี้
1) ผูใ หเชา ตกลงใหเชา และ ผูเ ชา ตกลงเชา :
…………………..……………………………………………………………………………………………
เพื่อประกอบกิจการ ………………………………………….....……………………………………………..
มีกําหนดระยะเวลา …..........… เดือน ตั้งแต วันที่ ……….…........…...……………… และครบกําหนด
สัญญาวันที่ ............................................................ โดยผูเชายอมเสียคาเชาใหแกผูใหเชาเปนรายเดือน
เดือนละ ……………..……บาท (………………………….......................................) โดยกําหนดชําระคา
เชาภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนการเชา ในกรณีที่ผูเชาชําระคาเชาเกินกวาที่กําหนดไว ผูเชาจะตองชําระคา
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป แตทั้งนี้ตองไมเกินวันที่ 15 ของเดือน หากเกินกวาวันที่กําหนด ผูใหเชามี
สิทธิบอกเลิกสัญญาเชาไดทันที โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
2) ในวันทําสัญญาเชานี้ ผูใ หเชา ไดรบั ชําระเงินคาเชา งวดแรกวันที่ ……………..…………….........………
ถึงวันที่ ……………........…………………… จากผูเชาเปนจํานวนเงิน ……….............……..……บาท
(……………………….......................) พรอมกันนี้ ผูใ หเชาไดรบั เงินมัดจําจากผูเ ชา เพือ่ เปนประกันความ
เสียหายของตัวอาคารเปนจํานวนเงิน............................…บาท(………………...........................)
และเงินประกันจํานวนนี้ ผูเ ชาจะนําไปหักเปนคาเชาอาคารไมได

3) ผูใหเชา จะทําการคืนเงินประกันการเชาทัง้ หมดใหแกผเู ชา ภายใน 45 วัน นับจากวันครบกําหนดสัญญาเชา
หลังจากผูเชา ไดทาํ การสงมอบอาคาร พรอมชําระคาใชจา ยตาง ๆ เชน คาไฟฟา, คาน้ําประปา, คาโทรศัพท
รวมถึง คาบริหารสวนกลางของโครงการ ทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการเชาจนเสร็จสิ้น
4) ผูใหเชา จะไมคนื เงินมัดจําใหแกผเู ชา กรณีผูเชา บอกเลิกสัญญาเชากอนกําหนดหรือผูเ ชา ไมปฎิบตั ติ าม
สัญญานี้ ไมวา ขอหนึง่ ขอใด อันเปนเหตุผลใหผใู หเชา ใชสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเชาเอง
5) หาก ผูเชา มีความประสงคจะยายออกไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม ผูเ ชาตองทําการแจงใหแกผเู ชาทราบลวงหนาไม
นอยกวา 3 เดือน
6) ในการยายออกทาง ผูเ ชา จะตองสงคืนอาคารทีเ่ ชา ในสภาพทีส่ ะอาดเรียบรอย ไมมเี ศษขยะกองทิง้ สกปรก
ทัง้ ภายในอาคาร และ รอบบริเวณอาคารทีเ่ ชา หากผูเ ชาไมไดทาํ ความสะอาดอาคารและรอบบริเวณอาคารที่
เชา ผูใหเชา จะวาจาง บริษทั ทําความสะอาดเขาดําเนินการทําความสะอาดอาคารทีเ่ ชา และจะเรียกเก็บเงิน
ตามอัตราทีบ่ ริษทั ฯ ทําความสะอาดเรียกเก็บ บวกคาดําเนินการ 15%
7) ภายในอาคารทีเ่ ชานี้ มีทอ น้าํ ประปา, ไฟฟา และอื่น ๆ เปนของผูใ หเชา โดยผูเ ชาจะตองดูแลรักษามิให
เสียหายหรือสูญหายไป และถามีการสูญหาย ผูเชา จะเปนผูจ า ยคาซอมแซมเองทัง้ หมด และ ผูเ ชาจะเปนผู
เสียคาใชจา ย เชน คาน้าํ ประปา, คาไฟฟา, คาโทรศัพทและอินเทอรเน็ต และ คาใชจา ยอืน่ ๆ ทีไ่ ดใชไปใน
ระหวางทีอ่ 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 ในอาคารทีเ่ ชา ผูเ ชาจะ
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 อนุญาต
หรือไมไดรบั อนุญาตจากผูใ หเชา ก็ตาม ผูเ ชา ตกลงยินยอมใหทรัพยสนิ ตรึงตรานัน้ เปนสวนหนึง่ ของอาคารที่
เชา และตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชาทันที โดยผูเ ชาจะไมเรียกรองคาตอบแทนหรือคาทดแทนใด ๆ ทั้งนี้ ผูให
เชา สงวนสิทธิทจ่ี ะเรียกรองบังคับให ผูเ ชา จัดการแกไข อาคารเชา คืนสูส ภาพเดิม โดยคาใชจา ยเปนจองผู
เชาเองทัง้ สิน้
10) ผูเชา สัญญาวาจะไมนาํ เอาทรัพยสนิ ทีเ่ ชาไปใหผหู นึง่ ผูใ ดเชาตอหรือโอนสิทธิเหนือทรัพยสนิ ทีเ่ ชาใหแกผหู นึง่
ผูใ ดหรือมิใหผอู น่ื เขาอยูอ าศัยหรือดําเนินกาคาใด ๆ นอกเหนือจากขอความทีไ่ ดระบุไวในขอ 1 กับสถานทีเ่ ชา
เปนอันขาดเวนแตไดรบั อนุญาตเปนหนังสือจากผูใ หเชา เสียกอน นอกจากนี้ ผูเชา ตกลงยินยอมใหเจาหนาที่
ของผูใ หเชา หรือ ตัวแทนของผูใ หเชา เขาตรวจสถานทีเ่ ชาไดเสมอในเวลาและโอกาสอันสมควร
11) ผูเ ชาตองจัดการดูแลรักษาสถานทีเ่ ชาและบริเวณรอบอาคารมิใหเกิดสิง่ สกปรกโสโครกสงกลิน่ เหม็นรบกวน
เปนทีเ่ ดือดรอนรําคาญแกผอู ยูอ าศัยใกลเคียงสัญจรไปมา
หรือไมกระทําการอันใดทีก่ อ ใหเกิดเสียงอึกทึก
ครึกโครม
12) ผูเ ชามีสทิ ธิใชสถานทีเ่ ชา เพื่อประโยชนของผูเ ชา ตามทีร่ ะบุไวในขอ 1 เทานั้น ซึง่ เปนธุรกิจการคาทีไ่ มผดิ
กฎหมายและไมขดั ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี

13) การสงคําบอกกลาวหรือหนังสือบอกเลิกการเชาถึงผูเ ชานัน้ เมือ่ ไดสง หนังสือหรือจดหมายลงทะเบียนจาหนา
ซองถึงผูเ ชา ณ สถานทีเ่ ชาแลว หรือ สงทาง Email ถึงผูเชาแลว ไมวาจะมีผูรับหรือไมก็ตามหรือเมื่อประกาศ
ทางหนังสือ ถือวาทางผูใ หเชา ไดทาํ การบอกกลาวแลว
14) กอนครบกําหนดการเชา 3 เดือน ตามระบุไวในขอ 1 หากผูเ ชา มีความประสงคทาํ การเชาอาคารทีเ่ ชาตออีก
ให ทําการติดตอกับผูใ หเชา โดยตรงเสียกอนพรอมกับทําหนังสือเปนลายลักษณอกั ษรเพือ่ แจงความประสงค
จะทําการเชาอาคารตอไป กอนทีจ่ ะมีการทําสัญญาการเชา
15) ทัง้ นี้ ผูเ ชา มีความประสงคจะไมตอ สัญญาเชาอาคาร ผูเ ชาจะตองทําการแจงใหผใู หเชา ทราบกอนลวงหนา 3
เดือน พรอมทําหนังสือเปนลายลักษณอกั ษรเพือ่ แจงความประสงคทจ่ี ะไมทาํ การตอสัญญาเชาอาคารตอ
16) หากไมมตี ดิ ตอในการตอสัญญาเชาอีก ผูเชา จะตองทําการขนยายทรัพยสนิ และบริวารออกจากสถานที่ และ
สงมอบอาคารที่เชาคืนแกผใู หเชา ภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ผูเชาจะยอมใหผูใหเชา ปรับวันละ 2,500.- บาท (วัน
ละสองพันหารอยบาทถวน)
17) ถาผูเชา ประพฤติผดิ เงือ่ นไขสัญญาเชาขอหนึง่ ขอใดขางตน หรือ ตองโทษอาญาหรือถูกฟองในคดีลม ละลาย
หรือเกิดเพลิงไหม หรือเกิดภัยอืน่ ใดทีท่ าํ ความเสียหายตออาคารทีใ่ หเชา ผูใหเชา มีสทิ ธิบอกสัญญาเชาทันที
เมือ่ ผูใ หเชายอกกลาวใหผเู ชาทราบ ผูเชาตองสงมอบสถานทีเ่ ชาคืนแกผใู หเชา ภายใน 7 วัน มิฉะนัน้ ผูเชา
ยินยอมใหผใู หเชาปรับเปนเงินวันละ 2,500.- บาท (วันละสองพันหารอยบาทถวน)
นอกจากนี้ ผูใหเชา ยังมีสทิ ธิเขายึดหรือถือครองอาคารทีใ่ หเชาและขนยายบรรดาทรัพยสนิ ของผูใ หเชา
ออกไปได โดยคาใชจา ย ผูเ ชาเปนผูร บั ผิดชอบทัง้ หมด และ ผูเชา ไมมสี ทิ ธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ
ทัง้ สิน้ และหากผูเชา ยังไมมารับทรัพยสนิ ภายใน 3 เดือน นับแตวนั ผิดสัญญาเชา ผูเ ชายินยอมให
ทรัพยสนิ ทัง้ หมดตกเปนของผูใ หเชา ทัง้ นี้ ผูเ ชายินยอมสละสิทธิ การเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทัง้ สิน้
รวมทัง้ สละสิทธิเพือ่ ดําเนินคดีกบั ผูใ หเชา ทัง้ ทางแพงและทางอาญา
18) ผูเชา ตกลงจะทําประกันทรัพยสนิ ของ ผูเชา เอง โดย ผูใหเชา จะไมรบั ผิดชอบเกีย่ วกับความเสียหายใน
ทรัพยสินของผูเชา หรือ ตัวแทนของผูเชา ไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม และ ผูเชา ตกลงจะทําประกันอัคคีภยั อาคาร
ทีเ่ 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 ซึง่ คาใชจา ยสวนกลางของโครงการฯ อาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลง ตามมติทป่ี ระชุมของคณะกรรมการบริหารโครงการซึง่ เปนเจาของรวม 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 ชาไมขนยาย
ทรัพยสนิ และบริวาร พรอมทัง้ สงมอบทรัพยสนิ ทีเ่ ชาคืนใหกบั ผูใ หเชา ใหผใู หเชาปดลอคทรัพยสนิ ทีเ่ ชาได โดย
ผูเ ชาไมตดิ ใจทีจ่ ะดําเนินคดีอาญากับผูใ หเชาฐานบุกรุกและทําใหเสียทรัพย

หนังสือสัญญาเชาฉบับนีท้ าํ ขึน้ เปน สอง ฉบับ มีขอ ความตรงกันทุกประการ คูส ญ
ั ญาทัง้ สองฝายไดอา นและ
เขาใจในความแหงสัญญานีโ้ ดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชือ่ ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ขางทายนี้ และ
คูส ญ
ั ญาเปนผูเ ก็บรักษาสัญญาเชานี้ ฝายละฉบับ

ลงชือ่ .................................................................... ผูใ หเชา

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

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

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

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

