
สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร 
 
       ท ำท่ี………….………………..………………………..…………. 

     วันท่ี ………………………………………..…….……….. 
 
          สัญญำฉบับนี้ ท ำขึ้นระหว่ำง…………………………………………………………………….............................................
ท่ีอยู่.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้เช่า” ฝ่ำยหนึ่ง 
          กับ…………………………………………………………………………………………………………..….………………………………... 
ท่ีอยู่.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้เช่า” อีกฝ่ำยหนึ่ง 
 
          ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญาดังมีข้อความต่อไปนี้ 
   
          ข้อ 1. ผู้ให้เช่ำ ตกลงให้เช่ำ และ ผู้เช่ำตกลงเช่ำ พื้นท่ีบำงส่วน บริเวณ ช้ันท่ี……………ห้องเลขท่ี………..……. 
ของอำคำร………..…………………………………….………..……….มีเนื้อท่ีประมำณ……….………………….………….ตำรำงเมตร 
ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี ….………...………..ตรอก/ซอย……………..………....………….….……ถนน………….……….……………………….
ต ำบล/แขวง……………………………..……….อ ำเภอ/เขต………………..……………………จังหวัด……………………………..……… 
.ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำนี้เรียกว่ำ “พื้นที่เช่า” 
 
          ข้อ 2. ผู้ให้เช่ำตกลงให้ผู้เช่ำ เช่ำพื้นท่ีเช่ำ มีก ำหนดอำยุ………………………………….….ปี เริ่มอำยุกำรเช่ำต้ังแต่
วันท่ี………………...………………………และส้ินสุดในวันท่ี…………………………………..…  โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรเช่ำ  
พื้นท่ีเช่ำ เพื่อกำร…………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
 
* ในกรณีที่อำยุกำรเช่ำเกินกว่ำ 3 ปี  ผู้ให้เช่ำตกลงจะจดทะเบียนกำรเช่ำตำมสัญญำน้ีต่อทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ภำยในก ำหนด 30 
วัน  นับแต่วันที่ ผู้เช่ำ ช ำระเงินตำมข้อ 4. ครบถ้วนแล้ว โดยผู้ให้เช่ำจะเป็นผู้รับผิดในบรรดำค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษี และรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีมีข้ึนในกำรจดทะเบียนกำรเช่ำแต่เพียงผู้เดียว 

 
          ข้อ 3.  ผู้เช่ำจะช ำระค่ำเช่ำให้แก่ผู้ให้เช่ำล่วงหน้ำเป็นรำยเดือน ภำยในวันท่ี 7 ของแต่ละเดือนในอัตรำ
เดือนละ………………………..…………บำท (……..……….………………………….……………………) ณ สถำนท่ีอยู่ของผู้ให้เช่ำ 
 



          ข้อ 4.  ผู้เช่ำตกลงวำงเงินประกันกำรเช่ำ จ ำนวน…………………………………………………………………………บำท 
(………………………………………………………………………..….) ให้แก่ผู้ให้เช่ำ เพื่อเป็นกำรประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ
เช่ำและเป็นประกันควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีอำจเกิดขึ้นแก่พื้นท่ีเช่ำ และ/หรือ แก่ผู้ให้เช่ำ 
          เงินประกันกำรเช่ำนี้ ผู้ให้เช่ำ จะคืนให้แก่ ผู้เช่ำ ในทันทีท่ีสัญญำเช่ำส้ินสุดลง โดยผู้ให้เช่ำ มีสิทธิท่ีจะหัก
ค่ำเช่ำท่ีค้ำงช ำระอยู่ และหำกเงินประกันกำรเช่ำนี้มีจ ำนวนไม่เพียงพอ ผู้เช่ำ สัญญำว่ำจะช ำระเงินส่วนท่ีขำดให้แก่ 
ผู้ให้เช่ำ ในทันทีท่ีได้รับกำรทวงถำม 
 
          ข้อ 5.  เมื่อสัญญำเช่ำฉบับนี้ส้ินสุดลงตำมระยะเวลำดังกล่ำวใน ข้อ 2. โดย ผู้เช่ำ มิได้เคยมีกำรผิดนัดผิด
สัญญำในข้อหนึ่งข้อใดมำก่อน หำก ผู้เช่ำ ประสงค์จะขอเช่ำพื้นท่ีเช่ำนี้ต่อไปอีกต้องด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์
ดังกล่ำวล่วงหน้ำเป็นหนังสือก่อนส้ินสุดระยะเวลำท่ีได้ระบุไว้ในสัญญำนี้ไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน 
          ผู้ให้เช่ำ ให้ค ำมั่นว่ำ เมื่อได้รับหนังสือตำมท่ีได้กล่ำวไว้ในวรรคแรกแล้วจะให้ผู้เช่ำ เช่ำอำคำรท่ีเช่ำนี้ต่อไป 
โดยท้ังสองฝ่ำยจะได้ตกลงกันเพื่อจัดท ำสัญญำเช่ำฉบับใหม่กันขึ้น โดยผู้ให้เช่ำ สัญญำว่ำจะไม่ปรับค่ำเช่ำขึ้นเกิน
กว่ำร้อยละ……………..………ของค่ำเช่ำตำมสัญญำฉบับนี้ 
 
          ข้อ 6.  ค่ำภำษีโรงเรือนและท่ีดิน ผู้ให้เช่ำจะเป็นผู้ช ำระเองท้ังส้ิน 
 
          ข้อ 7.  ผู้ให้เช่ำ มีหน้ำท่ีจัดเตรียม กระแสไฟฟ้ำ น้ ำ และโทรศัพท์ ให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของ ผู้เช่ำ 
โดยผู้เช่ำ จะเป็นผู้ช ำระค่ำกระแสไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำ และค่ำโทรศัพท์ ตำมอัตรำท่ีใช้ในขณะนั้นในจ ำนวนเท่ำท่ีได้ใช้ ไป
จริง โดยจะช ำระให้ภำยในวันท่ี…………….ของเดือนถัดไป 
 
          ข้อ 8.  ผู้ให้เช่ำมีหน้ำท่ีในกำรจัดสถำนท่ีจอดรถและอ ำนวยกำรระบบจรำจรภำยในอำคำรตลอดจนจัดให้มี
ยำมรักษำกำรณ์ และระบบรักษำควำมปลอดภัยภำยในและภำยนอกอำคำร ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 
          ข้อ 9.  ผู้เช่ำ มีหน้ำท่ีในกำรดูแลรักษำและซ่อมแซม พื้นท่ีเช่ำ เสมอวิญญูชนจะพึงสงวนรักษำทรัพย์สิ น
ของตนเอง โดยทุนทรัพย์ของผู้เช่ำเอง เว้นแต่กำรช ำรุดทรุดโทรมท่ีเกิดขึ้นตำมสภำพของพื้นท่ีเช่ำจนถึงขนำดต้อง
ซ่อมแซมใหญ่ ผู้ให้เช่ำ จึงจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรซ่อมแซมนั้น 
          หำกผู้เช่ำ ไม่ปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลรักษำและซ่อมแซม พื้นท่ีเช่ำ ตำมวรรคแรก และผู้ให้เช่ำได้บอกกล่ำว
แล้ว ผู้ให้เช่ำ มีสิทธิจัดกำรซ่อมแซมเองโดย ผู้เช่ำ ต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรนั้นท้ังส้ิน 
 



          ข้อ 10.  ผู้เช่ำ จะไม่ท ำกำรดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน หรือเปล่ียนแปลง พื้นท่ีเช่ำ ไม่ว่ำจะท้ังหมดหรือเพียง
บำงส่วน เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำก ผู้ให้เช่ำก่อน หำกผู้เช่ำ ได้กระท ำกำรไปโดยไม่ได้รับควำม
ยินยอม ผู้ให้เช่ำ จะเรียกให้ ผู้เช่ำ ท ำพื้นท่ีเช่ำ ให้กลับสู่สภำพเดิม รวมถึงเรียกให้ชดใช้ในค่ำเสียหำยอันเกิดจำก
กำรดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน หรือเปล่ียนแปลงนั้นก็ได้ 
          บรรดำทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเครื่องตกแต่งท่ีมีลักษณะติดตรึงตรำกับพื้นท่ีเช่ำ ท่ีผู้เช่ำ หรือบริวำรน ำมำ
ติดต้ัง ไม่ว่ำจะโดยได้รับควำมยินยอมจำก ผู้ให้เช่ำ หรือไม่ก็ตำม ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่ำ ในทันที โดยผู้ให้
เช่ำ ไม่ต้องชดใช้รำคำหรือค่ำตอบแทนใด ๆ ท้ังส้ิน 
 
          ข้อ 11.  ผู้เช่ำ ยินยอมให้ ผู้ให้เช่ำหรือตัวแทนของผู้ให้เช่ำ เข้ำตรวจตรำ พื้นท่ีเช่ำ ได้เป็นครั้งครำวและใน
ระยะเวลำท่ีเหมำะสมตำมสมควร 
 
          ข้อ 12.  ผู้เช่ำ จะไม่น ำพื้นท่ีเช่ำ ไปให้ผู้อื่นเช่ำช่วง หรือยินยอมไม่ว่ำจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยำยให้ผู้อื่น
ใช้ พื้นท่ีเช่ำ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำก ผู้ให้เช่ำก่อน 
 
          ข้อ 13.  ผู้เช่ำ สัญญำว่ำจะไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรขัดต่อกฎหมำย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 
หรือเป็นกำรก่อให้เกิดควำมเดือนร้อนร ำคำญแก่บุคคลอื่น 
 
          ข้อ 14.  ถ้ำผู้เช่ำ เลิกสัญญำเช่ำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำนี้ หรือผู้เช่ำ ผิดนัดผิดสัญญำข้อใด
ข้อหนึ่งก็ตำม ผู้ให้เช่ำ มีสิทธิบอกเลิกสัญญำเช่ำ และท ำกำรริบเงินประกันกำรเช่ำไว้ทั้งหมดได้ทันที 
 
          ข้อ 15.  เมื่อสัญญำเช่ำได้ส้ินสุดลงไม่ว่ำจะโดยเหตุใดก็ตำม ผู้เช่ำ ต้องขนย้ำยทรัพย์สินและบริวำรออกไป
จำกพื้นท่ีเช่ำ และส่งมอบพื้นท่ีเช่ำคืนให้แก่ ผู้ให้เช่ำ ในสภำพท่ีเรียบร้อย ภำยในก ำหนดเวลำ 15 วัน นับแต่วันท่ี
สัญญำส้ินสุดลง โดยผู้เช่ำ จะเรียกร้องค่ำขนย้ำยหรือค่ำใช้จ่ำยประกำรใด ๆ จำกผู้ให้เช่ำ อีกไม่ได้ หำก ผู้เช่ำ ไม่
ด ำเนินกำรภำยในก ำหนด ผู้เช่ำ ยินยอมให้ ผู้ให้เช่ำ ปรับเป็นรำยวันวันละ……………………………………..…………..บำท 
(…………………………………………………………………….……)  ไปจนกว่ำจะด ำเนินกำรได้ถูกต้องตำมสัญญำ 
 
          ข้อ 16.  ในกรณีท่ีพื้นท่ีเช่ำถูกเวนคืนตำมกฎหมำยของทำงรำชกำรก่อนครบก ำหนดตำมสัญญำเช่ำ หรือ
เกิดอัคคีภัยหรือวินำศภัยใด ๆ ข้ึนกับพื้นท่ีเช่ำ จนเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถใช้งำนพื้นท่ีเช่ำได้โดยมิใช่สำเหตุท่ีเกิดจำกผู้
เช่ำแล้ว คู่สัญญำท้ังสองฝ่ำยตกลงกันให้ถือว่ำสัญญำเช่ำฉบับนี้เป็นอันระงับส้ินสุดลง และต่ำงฝ่ำยต่ำงไม่ติดใจ
เรียกร้องค่ำเสียหำยประกำรใด ๆ ต่อกันอีก 



 
          ข้อ 17.  หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ผิดนัดผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง มีสิทธิบอกเลิก
สัญญำได้ทันที และคู่สัญญำฝ่ำยท่ีผิดยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยพร้อมท้ังดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ……………………ต่อปี 
นับแต่วันบอกเลิกสัญญำเป็นต้นไป 
 
          
 
 
 
 
 
          สัญญำนี้ท ำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อควำมตรงกัน คู่สัญญำท้ังสองฝ่ำยได้อ่ำน และเข้ำข้อควำมในสัญญำฉบับนี้โดย
ตลอดแล้ว เห็นว่ำถูกต้องและตรงตำมควำมประสงค์แล้ว จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน และเก็บ
สัญญำไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 
 
 ลงช่ือ………………………………………..…………………ผู้ให้เช่ำ 
 (……………………………………………………………..) 
  
 ลงช่ือ………………………………………..…………………ผู้เช่ำ 
 (……………………………………………………………..) 
  
 ลงช่ือ………………………………………..…………………พยำน 
 (……………………………………………………………..) 
  
 ลงช่ือ………………………………………..…………………พยำน 
 (……………………………………………………………..) 
 


