หนังสือสัญญาเช่ าชื้อ
ทาขึน้ ที่ ……………………จานวน…………………ฉบับ
เมื่อวันที่ …………. . เดือน…………………………. . พ.ศ. ………….

ทุนฉบับมีข้อความตรงกันและคู่สัญญาทุกฝ่ ายต่ างถือไว้ คนละฉบับซึ่ งมีข้อความดังนี ้ :ข้ าฯ ……….. ………………………อายุ…. ……ปี ถือบัตร
ประจาตัว……………เลขที่ ………. ..
ออกให้ ณ …………………………บัตรหมดอายุวนั ที่ ………………ข้ าฯ มี
ภูมิลาเนาอยู่ที่…………….
ถนน……………. . ตรอก/ซอย……………. .ตาบล…………………. เขต/
อาเภอ…………………………. จังหวัด……………………ขณะนีพ้ ักอยู่
ที่………………. ถนน……………………ตรอก/ซอย…………
ตาบล……………………. เขต/อาเภอ……………………
จังหวัด………………. . โทร. …………………
ทางานอยู่ที่ ………………………………ถนน……………ตรอก/
ซอย………………………………….
ตาบล……………………เขต/อาเภอ……………………………. .
จังหวัด………………………………. .

โทร. ………………………… ข้ าฯ ขอทาสัญญาเช่ าซื ้อ กับบริ ษัท/ร้ าน/นาย/นาง/
นางสาว…………….
…………………………สานักงาน ซึ่ งตั้งอยู่เลขที่ ………………………….
ถนน……………………….
ตาบล……………………เขต/อาเภอ……………………………. .
จังหวัด………………………………. .
แขวงไปรษณี ย์……………………………บัตรประจาตัว……………………. .
เลขที่ …………………….
ออกให้ ณ ………………………บัตรหมดอายุ……………………ถือบัตร
ประจาตัวผู้ประกอบการค้ า
เลขที่ ……………. . ออกให้ ณ ……………………บัตรหมดอาย
………………ใบทะเบียนการค้ าเลขที่
…………………. . ใช้ ได้ ถึง……………………………. ใบทะเบียนพาณิ ชย์
เลขที่ ………………………. ..
จดทะเบียนเมื่อ……………………. ทั้งสองฝ่ ายได้ ตกลงทาสัญญาเช่ าซื ้อสิ่ งของต่ าง ๆ ตาม
รายการ และ
เงื่อนไข
ดังนี …
้ …………………………………………………………………
…………………………
………………………………………………………………………
……………………………………

………………………………………………………………………
……………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………
ซึ่ งมีแผนผังและรายละเอียดแนบแผนที่หรื อเขียนแจ้ งอยู่ด้านหลังของสัญญานีโ้ ดยถือว่ าเป็ นส่ วนหนึ่งของ
สัญญานีด้ ้ วยประกอบกันรวมทั้งสิ ้นมี………………………………. . รายการ รวมมูลค่ า
เป็ นราคาจานวน
…………………………. . … บาท (ตัวอักษรเงิน…………………………
บาทถ้ วน) โดยผู้เช่ าซื ้อจะชาระ
งวดละ ……………………. . บาท เป็ นจานวน………………………. งวด ทั้งจะ
เป็ นผู้นามาชาระเอง ณ
สานักงานของผู้ให้ เช่ าซื ้อ ในวันที่ …………………. ของเดือนทุกงวด ซึ่ งแต่ ละงวดห่ างกัน
………. วัน
หรื อผู้ใ ห้ เช่ าจะส่ งพนั ก งานมาเก็บ เงิ น เอง
………………………ของเดื อนทุ ก งวด

ณ
งวดหนึ่ ง

ที่ อ ยู่ ข องผู้ เ ช่ าซื ้ อ ทุ ก วัน ที่
ๆ

ห่ างกั น

………………..วัน

และได้ ชาระงวดแรกในวันทาสัญญานีแ้ ล้ ว หากผู้เช่ าซื ้อผิดนัดชาระหนีส้ องงวดติด ๆ กัน ผู้ให้ เช่ าซื ้อมี
สิ ทธิ บอกเลิกสัญญาและยึดสิ่ งของที่เช่ าซื ้อหรื อตกลงเป็ นประการอื่ นกับผู้เช่ าซื ้อก็ย่อมทาได้ แต่ ถ้าทรั พย์
ที่ให้ เช่ าต้ องถูกยึดสิ่ งของที่เช่ าซื ้อหรื อตกลงเป็ นการอื่นกับผู้เช่ าซื ้อก็ย่อมทาได้ แต่ ถ้าทรั พย์ ที่ให้ เช่ าต้ องถูก
ยึดในสภาพที่เสี ยหายหรื อชารุ ดทรุ ดโทรม ในสภาพที่ทาให้ ราคาลดน้ อยถอยลงจากราคาเต็มจานวนของ
สัญญานีล้ งเท่ าใดผู้เช่ าซื ้อจะต้ องชดใช้ ให้ พร้ อมทั้งต้ องเป็ นผู้ออกค่ าใช้ จ่ายในการติดราคาเต็มยึดทรั พย์ คืน
ให้ แก่ ผ้ ใู ห้ เช่ าจนครบถ้ วนอี กโสตหนึ่งด้ วย และตราบใดที่ ยังอยู่ในระยะเวลาของสั ญญาเช่ าซื ้อหรื อผู้เช่ า
ซื ้อยังผ่ อนชาระไม่ ครบทุกงวดผู้เช่ าซื ้อจะนาทรั พย์ ที่เช่ าซ้ อตามสัญญานีไ้ ปจาหน่ ายจ่ ายโอนหรื อ
นิติกรรมใด ๆ รวมทั้งการให้ ยืมใช้ ประโยชน์ โดยมิได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่ าซื ้อก่ อนมิได้
หากผิดสั ญญานี ด้ ้ วยประการหนึ่งประการใดก็ตามผู้เช่ าซื ้อจะถูกยึดทรั พย์ ที่เช่ าซ้ อคื นทันที และออกค่ า
ชดใช้ ให้ ผ้ ใู ห้ เช่ าซื ้อทุกประการ หากทรั พย์ ที่เช่ าซื ้อบุบสลายหรื อสู ญหายด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตามผู้เช่ าซื่ อจะ

รั บชดใช้ ให้ จนเต็มตามมูลค่ าของทรั พย์ นั้นรวมทั้งการสูญหายหรื อเสี ยหายโดยเหตุสุดวิสัยด้ วย ข้ อตกลง
พิ เ ศ ษ เ พื่ อ น ย ก เ ว้ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ห รื อ รั บ ผิ ด เ พิ่ ม เ ติ ม
มี ร า ย ก า ร
ดังนี…
้ ……………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………
เมื่อผู้เช่ าซ้ อได้ ชาระเงินครบตามสั ญญานีแ้ ล้ วผู้ให้ เช่ าซื ้อถือว่ ายอมให้ กรรมสิ ทธิ์ ในทรั พย์ ที่เช่ าตกเป็ นของ
ผู้เช่ าซื ้อทันที และถ้ าทรั พย์ นั้นต้ องจดทะเบียนโอนผู้ให้ เช่ าซื ้อก็จะทาการโอนทางทะเบียนให้ ในวันรั บ
ชาระเงินงวดสุดท้ ายทันทีเช่ นกัน ทุกฝ่ ายในสัญญานีไ้ ด้ อ่านเข้ าใจดีแล้ ว จึ งลงชื่ อไว้ เพื่อเป็ นหลักฐานต่ อ
หน้ าพยานและบุคคลอื่น ๆ ในสัญญานี ้
ลงชื่ อ…………………………………. ผู้ให้
เช่ าซื ้อ
( …………………………………. )

ลงชื่ อ……………………………………. .
ผู้ให้ ความยินยอม
( ……………………………………. )

ลงชื่ อ…………………………………. ผู้เช่ า
ซื ้อ
( …………………………………. )
ลงชื่ อ……………………………………. .
ผู้ให้ ความยินยอม
( ……………………………………. . )

ลงชื่ อ…………………………………. พยาน

บัตร

ประจาตัว……………………. เลขที่ ……………. .
( …………………………………. )

ทางานอยู่ที่

………………………โทร. …………….
มีภูมิลาเนาอยู่
เลขที่ …………………………………. .
ลงชื่ อ…………………………………. พยาน

บัตร

ประจาตัว……………………. เลขที่ ……………. .
( …………………………………. )
………………………โทร. …………….
มีภูมิลาเนาอยู่
เลขที่ …………………………………. .

ทางานอยู่ที่

ลงชื่ อ……………………………. ผู้คา้ ประกัน

ตามสัญญาคา้ ประกัน

เลขที่ …………. ………………. .
( ……………………………. )

ลงวันที่ …………………

จานวนเงิน…… ……………
บัตรประจาตัว…………………………………เลขที่ ………………….
หมดอายุ………………………
มีภูมิลาเนาอยู่ที่………………………………. หรื อพักอยู่ที่
เลขที่ …………………ถนน……………. .
ตาบล……………………………. เขต/อาเภอ……………………. .
จังหวัด……………………………. .
ทางานอยู่ที่…………………………. . ตาแหน่ ง …………………………
เงินเดือน…………………. บาท
โทร. …………………………

