สัญญาให้ เช่ าที่ดนิ ระยะยาว
สัญญาฉบับที่ทาขึน้ เมื่อวันที่ ………………
เดือน……………………………… พ.ศ. ………………อยู่
บ้ านเลขที่ …………………ถนน………………ตรอก/ซอย ……………………
ตาบล……………………. อาเภอ………………………………
จังหวัด…………………………………. ..
ระหว่ างข้ าพเจ้ า………………………. . อายุ……………. ปี สัญชาติ
……………อยู่บ้านเลขที่ ……
ถนน………………………………………. . ……ตรอก/ซอย
……………………ตาบล……………………. อาเภอ………………………
จังหวัด…………………………ซึ่ งต่ อไปในสัญญานีเ้ รี ยกว่ าผู้ให้ เช่ าฝ่ ายหนึ่ง
กับข้ าพเจ้ า…………………………………
โดย………………………………………………….
……………………………………. . และ…………………………. กรรมการ
ผู้มีอานาจทาการแทนสานักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ …………………. ถนน………………ตรอก/ซอย ……………………
ตาบล……………………. อาเภอ…………………………
จังหวัด………………………ซึ่ งต่ อไปในสั ญญานีเ้ รี ยกว่ า ผู้เช่ า อีกฝ่ ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองตกลงกันมีข้อความดังต่ อไปนี ้

ข้ อ 1. ทรั พย์ สินที่เช่ า
ผู้ให้ เช่ าตกลงให้ เช่ า และผู้เช่ าตกลงเช่ าที่ดินว่ างเปล่ าโฉนดเลขที่ ……………เลขที่
ดิน……………. .
ตาบล…………………………………. . อาเภอ………………………………
จังหวัด………………………….
เนือ้ ที่ ดินตามโฉนดประมาณ ………………………. ไร่ …………………. . งาน
……………. ตารางวา
ข้ อ 2. อายุสัญญาเช่ า
ทั้งสอฝ่ ายตกลงให้ การเช่ าตามสัญญานีม้ ีกาหนด 30 ปี เริ่ มตั้งแต่ วันที่ ………..
เดือน………………
พ.ศ. …………………เป็ นต้ นไป สิ ้นสุดวันที่ ……………. เดือน
……………………. . พ.ศ. ………………. ..
ผู้ให้ เช่ าจะต้ องจัดการให้ ผ้ เู ช่ า ผู้อยู่อาศัย หรื อบริ วารรื ้ อถอนขนย้ ายออกจากที่ดินที่ให้ เช่ าตามสัญญา
นีก้ ่ อนวันที่ …………………เดือน………………………. พ.ศ. ………….
ข้ อ 3. เงื่อนไขอัตราค่ าเช่ าและกาหนดจ่ าย
อัตราค่ าเช่ าเป็ นดังนี ้ คือ
ปี ที่ 1-3

ปี ละ………………………… บาท

( ……………………………………………. .)
ปี ที่ 4-6

ปี ละ………………………… บาท

( ……………………………………………. .)

ปี ที่ 7-9

ปี ละ………………………… บาท

( ……………………………………………. .)
ปี ที่ 10-12 ปี ละ………………………… บาท
( ……………………………………………. .)
ปี ที่ 13-15 ปี ละ………………………… บาท
( ……………………………………………. .)
ปี ที่ 16-18 ปี ละ………………………… บาท
( ……………………………………………. .)
ปี ที่ 19-21 ปี ละ………………………… บาท
( ……………………………………………. .)

ปี ที่ 22-24 ปี ละ………………………… บาท
( ……………………………………………. .)
ปี ที่ 25-27 ปี ละ………………………… บาท
( ……………………………………………. .)
ปี ที่ 28-30 ปี ละ………………………… บาท
( ……………………………………………. .)
ผู้เช่ าจะต้ องจ่ ายค่ าเช่ าล่ วงหน้ าตลอดทั้งปี โดยจ่ ายให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ ……………. . ของ
เดือนของทุก ๆ ปี จนกระทั่งครบกาหนดอายุของสั ญญาเช่ า
ข้ อ 4. วัตถุประสงค์ ของสั ญญาและเงื่อนไขข้ อตกลง

ผู้ให้ เช่ าตกลงยินยอมให้ ผ้ เู ช่ าทางานการปลูกสร้ างอาคารโรงเรี ยนและสิ่ งก่ อสร้ างอื่ นใด ๆ บนที่ดินที่
เช่ าเพื่อใช้ เป็ นสถานที่ประเกอบการของผู้เช่ าเองหรื อให้ ผ้ อู ื่นเช่ าตาความประสงค์ ของผู้เช่ าได้
ผู้เช่ าจะต้ องสร้ างอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้ างไม่ น้อยกว่ า…………………. . ตารางเมตร และใช้
เงินค่ าก่ อสร้ างไม่ น้อยกว่ า…………………………………. บาท
( ……………………………………………………. )
ในกรณี ที่ผ้ เู ช่ าไม่ สามารถเข้ าครอบครองที่ ดินที่ เช่ าได้ ทั้งหมดผู้เช่ ามีสิทธิ เปลี่ยนแปลงจานวนพืน้ ที่
ก่ อสร้ างและเงินลงทุนได้ โดยคานึงถึงกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้ อ 5. การโอนสิ ทธิ การเช่ า
ผู้ให้ เช่ ายินยอมให้ ผ้ โู อนสิ ทธิ์ การเช่ าตามสั ญญานีห้ รื อให้ เช่ าช่ วงที่ ดินทั้งหมด หรื อบางส่ วนได้ โดย
ผู้เช่ าจะออกค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ในการนีเ้ องทั้งหมดโดยไม่ ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ เช่ า และผู้ให้ เช่ าละลง
ชื่ อในเอกสารเพื่อให้ การโอนสิ ทธิ การเช่ าหรื อให้ เช่ าช่ วงรวมทั้งการจดทะเบียนให้ มีผลสมบูรณ์ แต่ ผ้ เู ช่ า
ยังคงต้ องรั บผิดชอบในการจ่ ายค่ าเช่ าต่ อไปจนครบสั ญญาเช่ า หากผู้รับโอนสิ ทธิ การเช่ าหรื อผู้เช่ าช่ วงบิดพริ ้ว
ไม่ ยอมชาระค่ าเช่ าตามข้ อตกลงของสัญญานี ้
ในกรณี ที่ผ้ รู ั บโอนสิ ทธิ การเช่ าหรื อผู้เช่ าช่ วงบิดพริ ้มไม่ ยอมชาระค่ าเช่ า และผู้ให้ เช่ าได้ แจ้ งให้ ผ้ เู ช่ า
ทราบแล้ ว ผู้เช่ าไม่ ยอมชาระค่ าเช่ า ผู้ให้ เช่ ามีสิทธิ บอกเลิกสัญญานีไ้ ด้
ในกรณี ที่มีการให้ เช่ าช่ วงไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนก็ตาม ผู้เช่ าต้ องแจ้ งชื่ อ ที่อยู่พร้ อมทั้งหลักฐาน
สัญญาให้ เช่ าช่ วง โอนสิ ทธิ การเช่ าให้ กับผู้เช่ าได้ ทราบตลอดไป
ข้ อ 6. คารั บรองและสัญญาของผู้ให้ เช่ า
หากผู้ให้ เช่ าตกลงจะขายที่ดินที่ให้ เช่ าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ผู้ให้ เช่ าให้ สิทธิ แก่ ผ้ เู ช่ าเลือกซื ้อได้ ก่อนผู้
ซื ้อรายอื่น ๆ โดยผู้ให้ เช่ าจะแจ้ งเป็ นหนังสื อให้ ผ้ เู ช่ าได้ ทราบล่ วงหน้ าภายในกาหนด 45 วัน หากพ้ น
กาหนดแล้ ว ผู้เช่ าไม่ ตกลงซื ้อ ผู้ให้ เช่ าจะขายให้ กับบุคคลภายนอกในราคาและเงื่อนไขเดียวกับที่เสนอแก่ ผ้ ู
เช่ าทันที
ในกรณี ที่ทางราชการเวนคื นกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินไปบางส่ วน เพื่อรั ฐบาลหรื อรั ฐวิสาหกิจใช้ ประโยชน์ ไม่
ว่ ากรณี ใด ๆ หากผู้เช่ าประสงค์ จะเช่ าต่ อไปก็ให้ ลดอัตราค่ าเช่ าลงตามส่ วน
ในกรณี ที่ถกู เวนคืนที่ ดินทั้งหมด ให้ ถือว่ าสัญญาเช่ านีเ้ ป็ นอันระงับไป แต่ ผ้ ใู ห้ เช่ ายินยอมให้ ผ้ เู ช่ าใช้
สิ ทธิ เรี ยกร้ องค่ าชดเชยเฉพาะตัวอาคารสิ่ งก่ อสร้ างจากทางราชการได้ หากได้ รับเงินค่ าชดเชยน้ อยไปกว่ ารตา
คาของตัวอาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้ างก็จะไม่ ใช้ สิทธิ์ เรี ยกร้ องส่ วนที่ ยงั ขาดอยู่จากผู้ให้ เช่ า หรื อเรี ยกค่ าเสี ยหาย
ใด ๆ หากได้ เงินเกินให้ ตกเป็ นของผู้ให้ เช่ าส่ วนที่เกิน

ข้ อ 7. คารั บรองและสัญญาข้ อตกลงของผู้เช่ า
ผู้เช่ าสัญญาว่ าจะเป็ นผู้ชาระค่ าภาษีที่ดิน ค่ าภาษีโรงเรี ยนและสิ่ งก่ อสร้ างอื่นใดบนพืน้ ดินทั้งหมด .
ซึ่ งทางราชการเรี ยกเก็บจากผู้ให้ เช่ าภายในอายุสัญญาเช่ า และผู้เช่ าจะส่ งสาเนาใบเสร็ จให้ ผ้ ใู ห้ เช่ า เมื่อผู้ให้ เช่ า
ขอมา ทั้งนีเ้ พื่อให้ ผ้ ใู ห้ เช่ าสามารถตรวจสอบว่ า ผู้เช่ าได้ ชาระค่ าภาษีแล้ ว
ผู้เช่ าสัญญาว่ า จะดูแลและบารุ งรั กษา ซ่ อมแซม ตลอดจนสงวนอาคารโรงเรี ยนสิ่ งปลูกสร้ างอื่นใด
บนที่ดินที่เช่ าให้ อยู่ในสภาพใช้ งานได้ ดีตลอดไปด้ วยค่ าใช้ จ่ายของผู้เช่ าเองทั้งหมด
ผู้เช่ าจะไม่ ใช้ สถานที่เช่ าเป็ นที่เก็บส่ งโสโครก หรื อสิ่ งที่มีกลิ่นเหม็น หรื อวัสดุ อันเป็ นของเกิด
อันตรายได้ ง่าย และไม่ กระทาการใด อันเป็ นการรบกวนหรื อก่ อให้ เกิดความราคาญแก่ ผ้ อู ยู่ใกล้ เคียง
ผู้เช่ ายินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ า หรื อผู้แทนของผู้ให้ เช่ าตรวจดูที่ดินที่เช่ าและอาคารโรงเรี ยนสิ่ งปลูกสร้ างอื่น
ใดบนที่ดินได้ ระหว่ างเวลาทาการของผู้เช่ า
ข้ อ 8. เงื่อนไข ข้ อตกลงอื่ น ๆ
ผู้ให้ เช่ าจะจดทะเบียนการเช่ าตามอายุสัญญานีใ้ ห้ กับผู้เช่ าโดยผู้เช่ าต้ องเป็ นผู้เสี ยค่ าใช้ จ่ายและ
ค่ าธรรมเนียม ในการจดทะเบียนเช่ า และจดทะเบียนเลิกเช่ า
ผู้เช่ าและผู้ให้ เช่ าตกลงกันว่ า ภาษีอากรเกี่ยวกับกิจการของผู้เช่ าให้ ตกเป็ นหน้ าที่ของผู้เช่ า ส่ วนภาษี
จากค่ าเช่ าที่ให้ ผ้ ใู ห้ เช่ าได้ รับ ผู้ให้ เช่ าจะชาระเอง
เมื่อครบกาหนดสั ญญาเช่ านีแ้ ล้ ว หรื อไม่ ว่าสั ญญาเช่ าสิ ้นสุดลงด้ วยเหตุใด ๆ ผู้เช่ ายินยอมให้ อาคาร
โรงเรื อนและสิ่ งก่ อสร้ างอื่นใดบนที่ดินที่ เช่ าตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผู้ให้ เช่ าทั้งสิ ้นทันที และผู้เช่ าจะขนย้ าย
ทรั พย์ สินและบริ วารออกไป และส่ งมอบที่ดินที่เช่ า อาคารโรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้ าง รวมทั้งบรรดา
สิ่ งก่ อสร้ างใด ๆ บนที่ดินของผู้ให้ เช่ าในสภาพเรี ยบร้ อย ในวันครบกาหนดสัญญานีห้ รื อในวันที่สัญญาเช่ า
สิ ้นสุดลงโดยผู้เช่ าจะไม่ รื้อถอนหรื อทาลาย หรื อทาให้ เสี ยหาย ซึ่ งทรั พย์ สินที่ ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผู้ให้ เช่ า
เป็ นอันขาด และผู้เช่ าจะไม่ เรี ยกร้ องเอาค่ าตอบแทน หรื อโต้ แย้ งเอาประโยชน์ จากผู้ให้ เช่ าทั้งสิ ้น
หากผู้เช่ าหรื อบริ วารไม่ ยอมปฏิ บัติตามข้ อ ……. . ผู้เช่ ายอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ าหรื อผู้แทนของผู้ให้ เช่ าเข้ า
ครอบครองยึดถือที่ดินที่ เช่ า และยึดหรื อใส่ กุญแจและครอบครองอาคารโรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้ างบนที่ดินที่
เช่ าได้ ทันที โดยไม่ ถือว่ าเป็ นการบุกรุ ก และหากผู้เช่ าและบริ วารไม่ ปฏิ บัติตามจนเป็ นเหตุให้ ผ้ เู ช่ าได้ รับความ
เสี ยหาย ผู้เช่ ายินยอมที่จะชดใช้ ค่าเสี ยหายให้ กับผู้เช่ าจากการขาดประโยชน์
ในกรณี ที่สัญญาเช่ าสิ ้นสุดลงไม่ ว่าด้ วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม หากผู้เช่ า บริ วาร หรื อผู้เช่ าช่ วงยังคง
ครอบครองสถานที่เช่ าอยู่ ผู้เช่ าจะต้ องชดใช้ ค่าเสี ยหายให้ กับผู้ให้ เช่ าจนกว่ าจะส่ งมอบสถานที่เช่ า ซึ่ งอัตรา
ค่ าเสี ยหายนีใ้ ห้ กาหนดโดยติดตามสภาวะในทางการค้ าและการเงินเนการคานวณอัตราค่ าเสี ยหาย
ข้ อ 9. การผิดสัญญา

หากคู่สัญญาฝ่ ายใดกระทาผิดสัญญาข้ อหนึ่งข้ อใด คู่สัญญาฝ่ ายที่ผิดยินยอมรั บผิดชดใช้ ค่าสิ นไหม
ทดแทน ค่ าเสี ยหาย ค่ าสูญหาย และค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ให้ แก่ ผ้ สู ัญญาฝ่ ายที่ถกู จนสิ ้น และฝ่ ายที่ไม่ ผิดสัญญา
จะเลิกสัญญานีเ้ สี ยก็ได้ เมื่อได้ บอกกล่ าวล่ วงหน้ าแจ้ งให้ ฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบภายในกาหนด 45 วัน
ข้ อ 10. การส่ งคาบอกกล่ าว
การส่ งคาบอกกล่ าวหรื อหนังสื อใด ๆ ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายให้ ส่งตามที่อยู่ซึ่งระบุไว้ ในสัญญานี ้
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