
สัญญาเช่าคอนโด 
 

ท าท่ี ………………………………… 

                                 
วันท่ี ………… เดือน ………………………………. พ.ศ. …………… 

 

 สัญญาน้ีท าขึ้นระหว่าง ……………………………………………………………………………………………….………… 
อยู่บ้านเลขท่ี ……..หมู่ท่ี…….ต าบล........................อ าเภอ........................จังหวัด.............................................. 

 ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหน่ึง กับ ………………………………………………………………... 
อยู่บ้านเลขท่ี ……..หมู่ท่ี…….ต าบล........................อ าเภอ........................จังหวัด....................................... ....... 

ต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหน่ึง 

 
   คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญาเช่ากันมีข้อความดังจะกล่าวต่อไปน้ี 

    
ข้อ 1.  ทรัพย์ท่ีเช่า 

 ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่า................................................................................................ 

ท่ีอยู่...................................................................................................................... ............................................ 
และผู้ให้เช่ารับรองว่าผู้ให้เช่าเป็นผู้มีสิทธิให้เช่าทรัพย์ดังกล่าวได้     

                   
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการเช่า 

การเช่าทรัพย์ตามข้อ 1. ก็เพ่ือประโยชน์ในการ “พักอาศัย” เท่าน้ัน 

    
ข้อ 3.  ระยะเวลาการเช่า 

คู่สัญญาตกลงเช่าทรัพย์ตามข้อ 1.  มีก าหนดระยะเวลา..........ปี นับต้ังแต่วันท่ี..............................................
ถึงวันท่ี..................................................... 

     

ข้อ 4.  อัตราค่าเช่าและการช าระค่าเช่า 
คู่สัญญาตกลงเช่า  อัตราค่าเช่าให้คิดเป็นรายเดือน  มีอัตราค่าเช่าเดือนละ...............................................บาท 

(.................................................................................) รวมค่าส่วนกลาง โดยผู้เช่าตกลงจะช าระให้แก่ผู้ให้เช่า 
ภายในวันท่ี...........ของทุกเดือน หากเกินก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้เช่าต้องช าระค่าปรับเพ่ิมวันละ................บาท 

ช าระโดยการโอนเงินเข้า บัญชี...........................................................ธนาคาร.................................................
เลขบัญชี.............................................................. 

                



ข้อ 5.  เงินประกัน 

ผู้เช่าตกลงวางเงินประกันไว้ให้แก่ผู้ให้เช่าในวันท าสัญญาน้ี  เป็นเงินจ านวน.............................................บาท 
(.............................................................) เงินประกันดังกล่าวเป็นเงินประกันความรับผิดตามสัญญาของผู้เช่า  

ซ่ึงผู้ให้เช่าจะคืนให้แก่ผู้เช่าภายใน 30 วันหลังจากท่ีผู้เช่าได้ย้ายบริวารและทรัพย์สินออกจากสถานท่ีเช่า
เรียบร้อยแล้วหลังจากส้ินสุดสัญญาเช่า และมิได้ท าความเสียหายแก่ทรัพย์ท่ีเช่าหรือมีหน้ีสินอ่ืนอันค้างช าระ

แก่ผู้ให้เช่า ในกรณีท่ีผู้เช่าท าความเสียหายแก่ทรัพย์ท่ีเช่าและค้างช าระค่าเช่าหรือมีหน้ีสินอ่ืนใดอันค้างช าระ

อยู่หลังส้ินสุดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิน าหน้ีต่างๆ ดังกล่าวมาหักจากเงินประกันได้ตามท่ีเกิดขึ้นจริงและหาก
ยังมีเงินเหลืออยู่ผู้ให้เช่าจะคืนให้แก่ผู้เช่า แต่ถ้าหักจากเงินประกันแล้วยังไม่พอช าระก็ให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิ

เรียกร้องให้ผู้เช่าช าระจนครบ 
 

ข้อ 6. ค่าเช่าล่วงหน้า 

ผู้เช่าตกลงจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าในวันท่ีท าสัญญาเป็นเงินจ านวน.........................................................................บาท  
(....................................................................) 

                  
ข้อ 7.  ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า 

     ผู้เช่าตกลงช าระค่าน้ าตามท่ีนิติบุคคลอาคารชุดก าหนด ซ่ึง ณ วันท่ีท าสัญญา ค่าน้ าอยู่ท่ีหน่วยละ

.........................บาท และค่าไฟฟ้าตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บตลอดอายุการเช่า และน าใบเสร็จการ
ช าระเงินหรือส าเนาใบเสร็จมามอบให้ผู้ให้เช่าในวันช าระค่าเช่าของทุกเดือน 

    
  ข้อ 8.  การใช้ทรัพย์ท่ีเช่า 

     ผู้เช่าจะใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากท่ีได้กล่าวไว้ในข้อ 2.  

ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า 
    

ข้อ 9.  การตรวจตราทรัพย์ท่ีเช่า 
     ผู้เช่าจะต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจตราทรัพย์ท่ีเช่า ได้

ตลอดเวลา โดยผู้ให้เช่าต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

     
ข้อ 10.  การดูแลรักษาทรัพย์ท่ีเช่า 

ผู้เช่าจะสงวนรักษาอาคารและส่วนประกอบรวมท้ังอุปกรณ์ท้ังหลาย และเครื่องตกแต่งอาคารและสถานท่ีเช่า
ให้อยู่ในสภาพอันบ ารุงรักษาอย่างดีตามควรแก่สภาพส่ิงของน้ันๆ   และจะท าการซ่อมแซมเล็กน้อยตามท่ี

จ าเป็นเพ่ือการสงวนรักษาทรัพย์สินดังกล่าวน้ันด้วย 
     

 

 
 



ข้อ 11.  กรณีทรัพย์ท่ีเช่าช ารุดบกพร่องเล็กน้อย 

     ในกรณีท่ีทรัพย์ท่ีเช่าช ารุดบกพร่องเล็กน้อย  ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันทีและต้องจัดการ 
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติโดยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง  และหากผู้เช่าไม่จัดการซ่อมแซม ผู้ให้เช่าอาจจัดการ  

ซ่อมแซมเองแล้วเรียกเงินค่าใช้จ่ายท่ีผู้เช่าต้องเสียไป คืนจากผู้เช่าได้ 
     

ข้อ 12.  การเก็บส่ิงของในทรัพย์ท่ีเช่า 

     ผู้เช่าจะต้องไม่น าเข้ามาหรือเก็บส่ิงของ  ซ่ึงเป็นวัตถุไวไฟ วัตถุเคมี วัตถุท่ีอันตรายโดยสภาพ  วัตถุท่ี
มีหรือครอบครองไว้เป็นการผิดกฎหมาย  วัตถุท่ีน่ารังเกียจหรือทรัพย์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเดือนร้อนร าคาญ

แก่ 
บ้านข้างเคียงมาไว้ทรัพย์ท่ีเช่า 

     

ข้อ 13.  การดัดแปลงต่อเติมทรัพย์ท่ีเช่า 
     ผู้เช่าจะดัดแปลงต่อเติมทรัพย์ท่ีเช่าไม่ได้  เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับความยินยอมจาก    ผู้ให้เช่าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรก่อน   
    

ข้อ 14.  ความรับผิดในความเสียหาย 

     ผู้เช่าจะต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ตัวทรัพย์ท่ีเช่า เพราะความผิดของผู้เช่า  ผู้ซ่ึง
อยู่กับผู้เช่าหรือบริวารของผู้เช่า 

    
ข้อ 15.  การโอนสิทธิการเช่า การเช่าช่วง 

     ผู้เช่าจะโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาน้ี  หรือจะน าทรัพย์ท่ีเช่าไปให้ผู้อ่ืนเช่าช่วงไม่ได้  เว้นแต่ผู้เช่าจะ 

ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน   
    

ข้อ 16.  การประพฤติของผู้เช่า 
     ผู้เช่าจะไม่ประพฤติและกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดเป็นท่ีร าคาญแก่เพ่ือนบ้านใกล้เคียงหรือกระท า

ส่ิงท่ีน่าจะเป็นอันตรายแก่สถานท่ีเช่าหรืออาจเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้หน่ึงผู้ใดท่ีอยู่ใกล้เคียง 

และจะไม่กระท าหรือให้ผู้อ่ืนกระท าการอันผิดกฎหมายในสถานท่ีเช่าน้ี  
 

ข้อ 17.  กรณีผู้เช่าเลิกสัญญาก่อนครบก าหนด 
     ผู้เช่าอาจบอกเลิกสัญญาเช่าน้ีก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าท่ีระบุไว้ในสัญญาน้ีก็ได้  โดยผู้เช่า

ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไปยังผู้ให้เช่า  เพ่ือให้ ผู้ให้เช่า ทราบไม่น้อยกว่า 1 เดือน และยินยอมให้
ผู้ให้เช่าริบเงินประกันห้องชุด ท้ังหมดได้ทันที โดยผู้เช่าจะไม่เรียกร้องหรือโต้แย้งประการใดท้ังส้ิน  

                   

 
 



ข้อ 18.  กรณีผิดนัดช าระค่าเช่า 

     ในกรณีท่ีผู้เช่าผิดนัดช าระค่าเช่านานกว่า 10 วัน และผู้ให้เช่าไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาและยึดเงินประกันท้ังหมดทันที พร้อมท้ังมีสิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินท่ีให้เช่าได้โดยถูกต้อง

ตามกฎหมาย 
     

ข้อ 19.  กรณีสัญญาเลิกกัน 

     ในกรณีท่ีสัญญาเลิกกันไม่ว่าจะด้วยเหตุครบก าหนดระยะเวลาการเช่า  หรือด้วยเหตุหน่ึงเหตุใดก็ตาม  
ผู้เช่าต้องย้ายบุคคลและทรัพย์สินออกจากทรัพย์ท่ีเช่า  และส่งคืนทรัพย์ท่ีเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพเรียบร้อย 

ภายในเวลา 7 วัน นับจากสัญญาเลิกกันและหากผู้เช่าไม่สามารถคืนทรัพย์ท่ีเช่าได้ภายในเวลาดังกล่าว ผู้เช่า
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายนับจากวันเลิกสัญญาถึงวันส่งคืนทรัพย์ท่ีเช่าด้วยในอัตราวันละ................บาท 

     หากครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคแรกแล้ว  ผู้เช่ายังไม่ได้ส่งมอบทรัพย์ท่ีเช่าหรือยังไม่ได้ย้ายบุคคล

หรือทรัพย์ให้เสร็จส้ิน  หรือยังไม่ได้ซ่อมแซมทรัพย์ท่ีเช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย  ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่ามี สิทธิ
เข้าครอบครองสถานท่ีเช่าได้  และให้ผู้เช่ามีสิทธิย้ายบุคคลหรือทรัพย์สินออกจากสถานท่ีเช่า  หรือจัดการ 

ซ่อมแซมทรัพย์ท่ีเช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย  โดยผู้เช่าจะต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีผู้ให้เช่าเสียไป 
   

ข้อ 20.  สถานท่ีติดต่อผู้เช่า 

     ในระหว่างอายุสัญญาเช่า  บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออ่ืนใดท่ีผู้ให้เช่าจะส่ง
ให้แก่ผู้เช่าน้ัน  ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์หรือให้คนน าไปส่งเอง  ถ้าหากได้ส่งไปยังสถานท่ีเช่าแล้ว  ให้ถือว่าได้

ส่งให้แก่ผู้เช่าโดยชอบแล้ว   
     

สัญญาน้ีท าขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว เห็นว่าสัญญา

ถูกต้องตรงตามเจตนาทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ในวัน เดือน ปี ท่ีระบุไว้
ข้างต้น 

 
ลงชื่อ ……………………………………………. ผู้ให้เช่า 

(.....................................................) 

 
ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้เช่า 

(............................................................) 
 

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

 

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



 

รายการทรัพย์สินท่ีต่างๆท่ีให้เช่าภายในห้องชุด 
1. เตียงนอน 5 ฟุต + ท่ีนอน + ผ้าห่ม + หมอน + ผ้าปูท่ีนอน + ปลอกหมอน 

2. ทีวี 
3. ตู้เย็น 

4. เครื่องซักผ้า 

5. เครื่องท าน้ าอุ่น 
6. แอร์ 

7. เตาไฟฟ้า 
8. เครื่องดูดควัน 

9. ไมโครเวฟ 

10. เก้าอ้ีโซฟา 
11. โต๊ะกินข้าว 

12. ตู้เส้ือผ้า 
13. KeyCard 2 ใบ 

14. Bluetooth ผ่านเข้า-ออกประตูส าหรับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ 

15. บัตรสมาชิก fitness 2 ใบ 
16. กุญแจห้อง 1 ดอก 

17. กุญแจตู้จดหมาย 1 ดอก 
 

บันทึกความเสียหายบางอย่างในทรัพย์สินก่อนเข้าอยู่ 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
ลงชื่อ ……………………………………………. ผู้ให้เช่า 

(.....................................................) 
 

ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้เช่า 

(............................................................) 
 

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

 

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

 


