สัญญาเช่ าตึกแถว
สัญญานี ทําที.........................เมือวันที..............เดือน..............................พ.ศ. ...................
ระหว่าง..........................................................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที...................................
...................................... ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด..........................................................ซึงต่อไปในสัญญานี จะเรียกว่า“ผู ้ ให้เช่ า” ฝ่ ายหนึงกับ
............................................... อยู่บ้านเลขที..........................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................ซึงต่อไปในสัญญานี จะเรียกว่า
“ผู ้ เช่ า” อีกฝ่ ายหนึง
ทั งสองฝ่ ายตกลงทําสัญญากันไว้ มีข้อความดังต่อไปนี
ข้ อ ๑ ผู ้ ให้ เช่าตกลงให้ เช่า และผู ้ เช่าตกลงรับเช่าตึกแถวเลขที.............................................
ถนน........................................ ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต................................
จังหวัด..........................................เพือใช้ เป็ นสํานักงานประกอบการค้ า มีกําหนดเวลา..................ปี
(.............................................) นับตั งแต่วันที.............เดือน........................พ.ศ. ............... ถึงวันที
................. เดือน......................พ.ศ. ..........และผู ้ เช่ายอมเสียค่าเช่าให้ เดือนละ....................บาท
(.....................................)
ข้ อ ๒ ผู ้ เช่ายอมชําระค่าเช่าให้แก่ผู ้ ให้ เช่าเป็ นการล่วงหน้ าภายในวันที...............ของเดือนทุกๆ
เดือน
ข้ อ ๓ ในวันทําสัญญานี ผู ้ เช่าได้ มอบเงินประกันค่าเช่....................เดื
า
อนจํานวน............บาท
(.....................................) และเป็ นประกันค่านํ าประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์จํานวน..........................
(.....................................) ซึงผู ้ ให้ เช่าได้ รับชําระเงินไว้ แล้ว และเงินจํานวนนี เป็ นเงินประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา เมือสั ญญาเช่าได้ สิ นสุดลงโดยผู ้ เช่ามิได้ ผิดสั ญญาและมิได้ ค้างชําระเงินต่างๆ ตาม
สัญญานี ผู ้ให้ เช่าจะคืนงิเนจํานวนนี ให้
เมือการเช่าสิ นสุดลง ถ้ าปรากฏว่าทรัพย์สินทีเช่าได้ รับความเสียหายเนืองจากการกระทําของ
ผู ้ เช่า และหรือบริวารของผู ้ เช่า และผู ้ เช่ามิได้ จัดการซ่อมแซมให้ คืนดีอยู่ในสภาพเดิม ผู ้ ให้ เช่ามีสิทยึธิด
เงินประกันนี ไว้ เป็ นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่า เหลือเท่าใดจึงคืนให้ ผู ้เช่าไป หากเงินประกันนี ไม่พอกับ
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม ผู ้ ให้ เช่ามีสิทธิเรียกร้ องเงินจากผู ้ เช่าเพิมขึ นจนครบจํานวนค่าซ่อมแซมนั นๆ
ข้ อ ๔ ในระหว่างอายุสั ญญาเช่า ผู ้ เช่าจะเป็ นผู ้ รับภาระชําระค่านํ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่า
โทรศัพท์ และจะนําใบเสร็จการชําระเงินมามอบให้ ผู ้ ให้ เช่าในวันชําระค่าเช่าของทุกเดือน

ข้ อ ๕ ผู ้ เช่าเป็ นผู ้ชําระค่าภาษี โรงเรือนแทนผู ้ ให้ เช่า
ข้ อ ๖ ผู ้ เช่าจําต้ องสงวนทรัพย์สินทีเช่าดังเช่นวิญ ูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง และ
ต้ องบํารุงรักษาทั งทําการซ่อมแซมเล็กน้ อยด้ วย
ข้ อ ๗ ถ้ าผู ้ เช่าประสงค์จะดัดแปลงก่อสร้ างเพิมเติมสถานทีเช่านี จะต้ องเสนอแบบแปลน
รายการให้ ผู ้ให้ เช่าพิจารณา เมือผู ้ ให้ เช่าให้ ความยินยอมเป็ นหนังสือแล้ วผู ้ เช่าจึงจะทําได้ สิงก่อสร้งา
เพิมเติมนี ให้ ตกเป็ นของผู ้ ให้ เช่าทันที ผู ้เช่าจะรื อถอนไปไม่ได้ และจะเรียกร้ องค่าใช้ จ่ายหรืาเสี
อค่ ยหาย
ใดๆ
ก็มิได้ ด้วย
ข้ อ ๘ บรรดาสิงทีผู ้ เช่านํามาตกแต่งในสถานทีเช่า ถ้ าเป็ นสิงทีติดตรึงตรากับตัวตึกแล้ ว เมือ
สัญญาเลิกกันหรือสัญญาสิ นสุดลง ผู ้ เช่าจะรื อถอนไปไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือ
จากผู ้ ให้ เช่า
ข้ อ ๙ ผู ้ เช่าสัญญาว่าจะนําอาคารทีเช่านี ไปประกันอัคคีภัยไว้ เป็ นเงิน.............................บาท
(........................) กับบริษัททีผู ้ ให้ เช่าเห็นชอบด้ วย โดยผู ้เช่าเป็ นผู ้เสียเบี ยประกัน และระบุชือผู ้ ให้ เช่า
เป็ นผู ้ รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั น และมอบกรมธรรม์ประกันภัยนั นให้
ผู ้ให้ เช่ายึดถือไว้
การประกันนี ให้ ประกันเป็ นระยะติดต่อกันไปตลอดอายุสั ญญาเช่านี
ข้ อ ๑๐ ผู ้ ให้ เช่าหรือตัวแทนของผู ้ให้ เช่ามีสิทธิเข้ าตรวจดูทรัพย์สินทีให้ เช่าเป็ นครั งคราวใน
เวลาและระยะอันสมควรได้ ถ้ าผู ้ ให้ เช่าหรือตัวแทนผู ้ ให้ เช่าเห็นว่าทรัพย์สินทีเช่าหรืออุปกรณ์เครืองใช้
หรือทรัพย์สินอืนใดทีติดอยู่กับทรัพย์สินทีเช่าอยู่ในสภาพชํารุดทรุดโทรม และหรือน่าจะเป็ นอันตราย
เสียหาย ผู ้ให้ เช่าหรือตัวแทนผู ้ให้ เช่าจะแจ้ งให้ ผู ้เช่าทําการแก้ ไขหรือซ่อมแซมด้ วยทุนทรัพย์ของผู ้ เช่า
เอง ซึงผู ้ เช่าจะต้ องรีบดําเนินการโดยพลัน หากละเลยและเกิดความเสียหายอย่างใดๆ ขึ น ผู ้เช่าต้ อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายนั น
ข้ อ ๑๑ ผู ้ ให้ เช่าสัญญาว่าเมือครบกําหนดอายุการเช่าตามสัญญานี แล้ ว หากผู ้ เช่าประสงค์จะ
ขอต่อสัญญาเช่านี ต่อไปอีก ผู ้ ให้ เช่าก็มีความยินดีทีจะต่ออายุสัญญาให้ โดยผู ้ เช่าจะต้ องแจ้ งความ
จํานงยืนยันขอต่ออายุสัญญาเช่านี ไปยังผู ้ ให้ เช่า ณ ภูมิลําเนาของผู ้ ให้ เช่า โดยมีเงือนไขว่าผู ้ เช่าต้ อง
มิได้ ปฏิบัติผิดสัญญาเช่ามาก่อน
เมือผู ้ เช่าได้ แจ้ งความจํานงเป็ นหนังสือยืนยันไปยังผู ้ ให้ เช่าดังกล่าวในวรรคต้ นแล้ ว ผู ้ ให้ เช่าจะ
ปฏิเสธมิได้ และผู ้ ให้ เช่ายอมให้ ถือว่าการแจ้ งความจํานงขอต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวแล้ ว ก่อให้ เกิด
สัญญาเช่ามีอายุต่อไปอีก..................ปี นับต่อจากวันสิ นอายุสัญญาเช่านั น

ข้ อ ๑๒ ถ้ าผู ้ เช่าเลิกสั ญญาเช่าก่อนครบกําหนดตามสั ญญานี ก็ดี หรือผู ้ เช่าไม่ปฏิบัติตาม
สัญญานี ด้ วยเหตุใดๆ จนเป็ นเหตุให้ ผใหู้ ้ เช่าต้ องใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาเสียดังจะกล่าวในข้ อต่อไปก็ดี
ผู ้ ให้ เช่ามีสิทธิริบเงินประกันตามทีกล่าวในข้ อสามไว้ ทั งหมด
ข้ อ ๑๓ ถ้ าผู ้ เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญานี ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ผู ้ ให้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้
ทันที นอกจากนี ในระหว่างอายุสัญญาเช่านีถ้ าผู ้ เช่าถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ ทรัพย์ หรื อล้ มละลาย ตาม
คําสังศาลก็ให้ สัญญาเช่าเป็ นอันเลิกกันทันที โดยผู ้ ให้ เช่าไม่ต้องบอกเลิก
ข้ อ ๑๔ ในกรณีทีสัญญาเช่าสิ นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู ้ เช่าสัญญาว่าผู ้ เช่าและบริวาร
ของผู ้ เช่าจะออกไปจากทรัพย์สินทีเช่าโดยขนย้ ายทรัพย์สินของผู ้ เช่าและบริวารออกไปด้ วยแล้ วส่งมอบ
ทรัพย์สินทีเช่าคืนแก่ผู ้ ให้ เช่าในสภาพดีและเป็ นปกติทีจะให้ ผู ้ ให้ เช่าใช้ ประโยชน์ได้ ทันที ทั งนี ภายใน
กําหนดเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันทีสัญญาเช่าได้ สิ นสุดลง หากพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ผู ้ เช่ายัง
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าจะเป็ นด้ วยเหตุใดๆ อันมิใช่เป็ นเพราะความผิดของผู ้ ให้ เช่าแล้ ว ผู ้ เช่า
ยินยอมชดใช้ ค่าปรับให้ แก่ผู ้ให้ เช่าเป็นรายวัน วันละ................บาท (.............................) จนกว่า
ผู ้ เช่าจะปฏิบัติตามสั ญญาดังกล่าว และหากผู ้ เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาดั งกล่าวภายในกําหนดเวลา
๑๕ วัน นับแต่วันทีสั ญญาเช่าสิ นสุ ดลงผู ้ เช่ายินยอมให้ ผู ้ให้ เช่าเป็ นผู ้ ดําเนินการเองโดยผู ้ เช่าจะ
เป็ น
ผู ้ รับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีผู ้ให้ เช่าต้ องเสียไปเพราะเหตุ ทีเข้ าดําเนินการดังกล่าว และผู ้ เช่าะจ
เป็ นผู ้ รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายอย่างใดๆ อั นเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของผู ้เช่าด้ วย
ข้ อ ๑๕ ในกรณีทีผู ้ เช่าจะต้ องออกจากทรัพย์สินทีเช่าไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู ้ เช่าตกลงว่า
จะไม่เรียกร้ องค่าเสียหาย หรือค่าขนย้ ายใดๆ จากผู ้ ให้ เช่า
ข้ อ ๑๖ ในวันทําสัญญานี ผู ้ ให้ เช่าได้ ส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าให้ กับผู ้ เช่าแล้ ว และผู ้ เช่าได้ ตรวจดู
แล้ ว เห็ น ว่า ทรัพ ย์ สิ น ที เช่ า อยู่ ใ นสภาพดี แ ละเป็ นปกติ ที ผู ้ เ ช่ า จะได้ ใ ช้ หรื อ ได้ รับ ประโยชน์ ต าม
วัตถุประสงค์แห่งการเช่านี ทุกประการแล้ ว
สัญญานี ทําขึ นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาไ
ด้ อ่านและต่างเข้ าใจความในสัญญาดี
แล้ ว จึงลงลายมือชือไว้ ตอ่ หน้ าพยาน และยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ
ลงชือ..........................................ผู ้ ให้ เช่า
(..........................................)
ลงชือ..............................................ผู ้ เช่า
(..........................................)
ลงชือ............................................พยาน
(..........................................)

ลงชือ............................................พยาน
(..........................................)

