
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
(ฉบับผู้ให้เช่า กำาหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี)

สัญญาฉบับนี้ทำาขึ้นที่………………………………………………………เมื่อวัน
ที่.........เดอืน ........................ พ.ศ............ ระหว่าง

    ก.    นาย/นาง/นางสาว/บริษัท……………………………………….จำา กัด โดยผู้มี
อำานาจลงนามท้ายสัญญา อาย.ุ........ปี อยู่บา้นเลขที/่สำานักงานเลขที่…………………………………..
……………………………………………………. ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ให้เชา่" ฝา่ยหนึ่ง กับ

ข.      นาย/นาง/นางสาว/บริษัท ............................................................จำากัด โดยผู้มี
อำานาจลงนามท้ายสัญญา อาย.ุ........ปี อยู่บา้นเลขที/่สำานักงานเลขที่ .........................................................
……………………………………………………..ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า "ผูเ้ชา่" อกีฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำาสัญญากัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์แห่งสัญญา

ผู้ให้เชา่ตกลงให้เช่าและผูเ้ชา่ตกลงเช่าที่ดินโฉนดเลขที.่............……..เลข
ที่ดิน...................ตำาบล...............………..อำาเภอ…………................จังหวัด.............................พร้อมส่ิง
ปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็น............................................................เลขที…่……………. 
จำานวน……………หลัง       เพ่ือใช้ประกอบกิจการ............................................................................
 รายละเอียดปรากฏตามสำาเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินและสำาเนาทะเบียนบ้านแนบท้ายสัญญา ซ่ึงถือเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียกว่า "สถานที่เช่า"

ข้อ 2. กำาหนดระยะเวลาแห่งสัญญา

  ทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญานี้มีกำาหนดระยะเวลาการเช่า………..ปี นับแต่วัน
ที่…………เดือน………………………………พ.ศ. ………………… ถึง วันที่…………
เดือน………………………………พ.ศ. …………………



                             ก่อนครบกำาหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ หากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่า
สถานที่เช่าอีกต่อไป ผู้เช่าจะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้า
ภายใน 30 วันก่อนวันส้ินสุดอายุของสัญญา โดยทั้งสองฝ่ายจะตกลงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราค่า
เชา่ที่ระบุในสัญญานี้ รวมทั้งทำาสัญญาเช่ากันใหม่

ข้อ 3. ค่าเช่าและการชำาระค่าเช่า

ผูเ้ชา่ตกลงชำาระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน ในอัตราเดือน
ละ.......................................บาท(..................................................) โดยชำาระ ณ ที่ทำาการของผู้ให้เช่า 
หรอืสถานที่ที่ผู้ให้เชา่กำาหนดภายใน………..วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ให้เช่า  เริ่ม
ชำาระค่าเช่าครั้งแรกในวันที่.............เดอืน......................................พ.ศ............................. 

ทั้งนี้ ผู้เช่าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบภาระในบรรดาค่าภาษีภาษีโรงเรือนและ 
ที่ดิน และภาษีอื่นใดที่เกิดจากการใช้สถานที่เชา่ตามสัญญานี้เองทั้งส้ิน

ข้อ 4. ข้อรับรองของผู้ให้เช่า
       ผู้ให้เช่าตกลงและรับรองว่า ผู้ให้เช่าเป็นผู้ทรงสิทธิในสถานที่เช่าแต่เพียงผู้เดียว 

และรับรองว่าสถานที่เช่าปราศจากการรอนสิทธิหรือการกล่าวอ้างสิทธิของบุคคลอื่นในสถานที่เช่า
อย่างเด็ดขาด อีกทั้งผู้ให้เช่าตกลงว่า หากปรากฏว่ามีบุคคลใดมากล่าวอ้างสิทธิเหนือสถานที่เช่าไม่ว่า
กรณีใด ๆ ผู้ให้เช่าตกลงจะดำาเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน………….วัน นับแต่วันที่
ทราบเหตุดังกล่าว 

ข้อ 5. ข้อรับรองของผู้เช่า
ผูเ้ชา่สัญญาและทราบดีว่า ผูเ้ช่าจะ
5.1 ดูแลรักษาสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพดีและใช้สถานที่ เช่าด้วยความ

ระมัดระวัง    หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้
เช่า บริวาร ลูกจ้างหรือลูกค้าของผู้เช่า ไม่ว่าเป็นกรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้เช่ารับจะเป็นผู้จัดการซ่อมแซมหรือ
จัดหามาแทนโดยให้มีสภาพดีตามสมควรตลอดกำาหนดระยะการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เชา่เอง

5.2 ไม่นำาวัสดุหรือส่ิงของที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายใด ๆ เข้ามาใน
สถานที่เช่าอย่างเด็ดขาด หรือกระทำาการใดๆอันเป็นการผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีในสถานที่เช่า
อยา่งเด็ดขาด
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5.3 ตกลงยินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าตรวจตรา
สถานที่เช่าได้ตามสมควรตลอดเวลาทำาการของผู้เช่า โดยผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป

5.4 ไม่โอนสิทธิการเช่าหรอืให้เช่าช่วงไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดให้
แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

5.5 ดูแลรักษาสถานที่เช่า ตลอดจนส่ิงที่ติดตั้งต่าง ๆ ในสถานที่เช่าให้อยู่ใน
สภาพดีตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ   ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้
เช่าทราบทันที และหากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของผู้เช่า บริวาร หรือลูกจ้างของผู้เช่า ผู้
เช่าจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิดความเสียหาย ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่า
เอง เว้นแต่เป็นการชำารุดเสียหายตามธรรมชาติ   หรือตามสภาพซ่ึงมิได้เกิดจากความผิดหรือการละเลย
ไม่เอาใจใส่ของผู้เช่าหรือลูกจ้างของผู้เชา่

    5.6 ต้องนำาเสนอแบบแปลนแผนผัง และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า
ก่อนที่จะตกแต่ง ต่อเติมสถานที่เช่าก่อนทุกครั้ง หากผู้เช่าประสงค์จะตกแต่ง ต่อเติม แก้ไข หรือ
ปรับปรุงสถานที่เช่า และเมื่อสัญญาเช่าส้ินสุดลง หากผู้เช่าไม่รื้อถอนออกไป ส่วนที่ได้ตกแต่งต่อเติม
นั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เชา่ทันที เว้นแต่ผู้ให้เชา่ไม่ประสงค์จะถือเอากรรมสิทธิ์ ผูเ้ชา่จะต้องรื้อ
ถอนออกไปด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง

5.7 รับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้สถานที่เช่าเองทั้งส้ิน

5.8 รักษาสภาพแวดล้อมภายในสถานที่เช่า และบริเวณใกล้เคียงสถานที่เช่า
ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนด โดยจะไม่ทิ้งส่ิงปฏิกูลใดๆลงในแม่นำ้า  (ถ้ามี) และจะไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะ หรอืมลพิษใดๆให้เกิดความเดือดร้อนรำาคาญให้กับบุคคลผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด

ข้อ 6. หลักประกัน
 เพ่ือเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้เช่าตกลงวางเงินประกันเท่ากับอัตรา

ค่าเช่า…………..เดือน คิดเป็นเงินจำานวน...................... บาท (..................................) ให้แก่ผู้ให้เช่า
ยึดถือไว้ในวันทำาสัญญานี้ หากผู้เชา่ผิดนัดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เชา่มีสิทธริิบ หรือหักเงินประกัน
ดังกล่าวเพ่ือนำามาชดใช้ค่าเสียหายได้ทันที หากผู้ให้เช่าหักเงินประกันไปจำานวนเท่าใด และผู้ให้เช่าได้
แจ้งให้ผู้เช่าทราบแล้ว ผูเ้ช่าจะต้องนำาเงินประกันมาวางเพ่ิมเติมให้ครบตามจำานวนเดิม ภายใน……..วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า

  ในกรณีที่สัญญานี้ส้ินสุดลง หากปรากฏว่า ผู้เช่าดำาเนินการใด ๆ อันก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันให้กับผู้เช่าหลังจากที่หักค่าเสียหายไว้แล้ว หรือหากผู้
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เชา่ไม่ได้ดำาเนินการใด ๆ อนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้เชา่ ผูใ้ห้เช่าจะคืนเงินประกันให้กับผู้เช่าโดย
ไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สัญญาส้ินสุดลง 

ข้อ 7. การผิดนัดผิดสัญญา
7.1 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ายมี

สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้ทันที
7.2 ในกรณีที่สัญญาเช่าส้ินสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้เช่าจะต้องส่ง

มอบสถานที่เช่าคืนให้กับผู้ให้เช่าในสภาพเรียบร้อยทันที หากผู้เช่าเพิกเฉย ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกเบี้ยปรับ
ในอัตราวันละ...........บาท (..............................................................)จนกว่าผู้เช่าจะส่งมอบสถานที่เช่า
ในสภาพเรียบร้อยให้กับผู้ให้เช่า หรือผู้ให้เช่ามีสิทธิกลับเข้าครอบครองสถานที่เช่าโดยพลัน และมีส่ิง
ทำาลายส่ิงขีดขวาง ขนย้ายทรัพย์สิน และหรือบริวารออกจากสถานที่เช่า รวมทั้งนำาไปจัดเก็บไว้ใน
สถานที่ที่ผู้ให้เชา่เห็นว่า เหมาะสม ซ่ึงผูเ้ช่าตกลงสละสิทธิเรียกร้องทางแพ่งและทางอาญากับผู้ให้เช่าทั้ง
ส้ิน

ข้อ 8. ข้อตกลงอ่ืน ๆ
8.1 ในกรณีที่คู่สัญญามีสิทธิคิดดอกเบี้ยต่อกัน ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี บังคับระหว่างกัน
8.2 การผ่อนผัน ผ่อนเวลา หรือละเว้นการใช้สิทธิใด ๆ ของผู้ให้เช่าต่อ     ผู้

เชา่ตามสัญญานี้ ไมถื่อว่า ผู้ให้เชา่สละสิทธิประโยชน์นั้นต่อผู้เชา่แต่อย่างใด
8.3 การบอกกล่าวทวงถาม หรือส่งเอกสารใด ๆ อันพึงมีไปยังคู่สัญญาอีก

ฝ่ายหนึ่งตามภูมิลำาเนาที่ปรากฏในสัญญานี้ หรือผู้ให้เช่าส่งให้กับผู้เช่า ณ สถานที่เช่า ให้ถือว่าเป็นการ
ส่งโดยชอบ และคู่สัญญาอีกฝ่ายได้ทราบแล้วในวันที่คำาบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น ๆ พึงไปถึงตามปกติ 
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สัญญานี้ทำาขึ้นเป็นสองฉบับ    มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและ
เข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับ
ตรา (ถ้าม)ี ไว้เป็นสำาคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

     ในนาม บริษัท……………………………………………จำากัด

                      ลงชือ่........................................................ ผู้ให้เชา่
                             (                                                )
      ในนาม บริษัท……………………………………………จำากัด
                     
                      ลงชือ่......................................................... ผูเ้ชา่
                             (                                                )
                     

                      ลงชือ่..........................................................พยาน
                             (                                                )
                     
                      ลงชือ่..........................................................พยาน
                             (                                                )
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