
สัญญาเช่าพ้ืนที่ในอาคาร 
 

         ท ำท่ี……………………………. 
                ……………………………. 
     วนัท่ี …………………….……….. 
 
  สญัญำฉบบัน้ี ท ำข้ึนระหว่ำง…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
อยู ่ณ เลขท่ี ……………………………………………………………………………………………………….. 
ซ่ึงต่อไปในสญัญำน้ีเรียกว่ำ “ผูใ้หเ้ช่ำ” ฝ่ำยหน่ึง กบั……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..….……………. 
อยู ่ณ เลขท่ี………………………………………………………………………………………………………... 
ซ่ึงต่อไปในสญัญำน้ีเรียกว่ำ “ผูเ้ช่ำ” อีกฝ่ำยหน่ึง 
  ทั้งสองฝ่ำยตกลงท ำสญัญำดงัมีขอ้ควำมต่อไปน้ี 
   
  ขอ้ 1. ผูใ้หเ้ช่ำ ตกลงใหเ้ช่ำ และ ผูเ้ช่ำตกลงเช่ำ พ้ืนท่ีบำงส่วน บริเวณ ชั้นท่ี………….………. 
หอ้งเลขท่ี…………….ของอำคำร………..…………..……….มีเน้ือท่ีประมำณ……….…..………….ตำรำงเมตร 
ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี ……………..ตรอก/ซอย……………..………….……ถนน……………………………………. 
ต ำบล/แขวง………………………………………….…….อ  ำเภอ/เขต…………………………………………. 
จงัหวดั…………………………………………………..ซ่ึงต่อไปน้ีในสญัญำน้ีเรียกว่ำ “พ้ืนท่ีเช่ำ” 
 
  ขอ้ 2. ผูใ้หเ้ช่ำ ตกลงให ้ผูเ้ช่ำ เช่ำพ้ืนท่ีเช่ำ มีก  ำหนดอำย…ุ…..……….ปี  เร่ิมอำยกุำรเช่ำตั้งแต่ 
วนัท่ี………………………………………  และส้ินสุดในวนัท่ี…………………………………..…  โดยมีวตัถุ 
ประสงคข์องกำรเช่ำ พ้ืนท่ีเช่ำ เพ่ือกำร…………………………………………………………………………… 

  ในกรณีท่ีอำยกุำรเช่ำเกินกว่ำ 3 ปี  ผูใ้หเ้ช่ำตกลงจะจดทะเบียนกำรเช่ำตำมสญัญำน้ีต่อทำง
รำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ภำยในก ำหนด 30 วนั  นบัแต่วนัท่ี ผูเ้ช่ำ ช ำระเงินตำมขอ้ 4. ครบถว้นแลว้ โดยผูใ้หเ้ช่ำจะเป็น
ผูรั้บผดิในบรรดำค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษี และรวมถึงค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีมีข้ึนในกำรจดทะเบียนกำรเช่ำแต่เพียงผูเ้ดียว 
 



  ขอ้ 3.  ผูเ้ช่ำ จะช ำระค่ำเช่ำใหแ้ก่ ผูใ้หเ้ช่ำ ล่วงหนำ้เป็นรำยเดือน ภำยในวนัท่ี 7 ของแต่ละเดือน
ในอตัรำเดือนละ…………………………………บำท (……..…………………………………………………) 
ณ สถำนท่ีอยูข่องผูใ้หเ้ช่ำ 
 
  ขอ้ 4.  ผูเ้ช่ำตกลงวำงเงินประกนักำรเช่ำ จ  ำนวน……………………………………………บำท 
(………………………………………………………………………..….) ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ เพื่อเป็นกำรประกนักำร 

ปฏิบติัตำมสญัญำเช่ำและเป็นประกนัควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนแก่พ้ืนท่ีเช่ำ และ/หรือ แก่ผูใ้หเ้ช่ำ 
  เงินประกนักำรเช่ำน้ี ผูใ้หเ้ช่ำ จะคืนใหแ้ก่ ผูเ้ช่ำ ในทนัทีท่ีสญัญำเช่ำส้ินสุดลง โดยผูใ้หเ้ช่ำ มี
สิทธิท่ีจะหกัค่ำเช่ำท่ีคำ้งช ำระอยู ่ และหำกเงินประกนักำรเช่ำน้ีมีจ  ำนวนไม่เพียงพอ ผูเ้ช่ำ สญัญำว่ำจะช ำระเงิน
ส่วนท่ีขำดใหแ้ก่ ผูใ้หเ้ช่ำ ในทนัทีท่ีไดรั้บกำรทวงถำม 
 
  ขอ้ 5.  เมื่อสญัญำเช่ำฉบบัน้ีส้ินสุดลงตำมระยะเวลำดงักล่ำวใน ขอ้ 2. โดย ผูเ้ช่ำ มิไดเ้คยมีกำร
ผดินดัผดิสญัญำในขอ้หน่ึงขอ้ใดมำก่อน หำก ผูเ้ช่ำ ประสงคจ์ะขอเช่ำพ้ืนท่ีเช่ำน้ีต่อไปอีกตอ้งด ำเนินกำรแจง้
ควำมประสงคด์งักล่ำวล่วงหนำ้เป็นหนงัสือก่อนส้ินสุดระยะเวลำท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญำน้ีไม่นอ้ยกว่ำ 3 เดือน 
  ผูใ้หเ้ช่ำ ใหค้  ำมัน่ว่ำ เม่ือไดรั้บหนงัสือตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคแรกแลว้จะใหผู้เ้ช่ำ เช่ำอำคำรท่ี
เช่ำน้ีต่อไป โดยทั้งสองฝ่ำยจะไดต้กลงกนัเพ่ือจดัท ำสญัญำเช่ำฉบบัใหม่กนัข้ึน โดยผูใ้หเ้ช่ำ สญัญำว่ำจะไม่ปรับ
ค่ำเช่ำข้ึนเกินกว่ำร้อยละ…………………ของค่ำเช่ำตำมสญัญำฉบบัน้ี 
 
  ขอ้ 6.  ค่ำภำษีโรงเรือนและท่ีดิน ผูใ้หเ้ช่ำจะเป็นผูช้  ำระเองทั้งส้ิน 
 
  ขอ้ 7.  ผูใ้หเ้ช่ำ มีหนำ้ท่ีจดัเตรียม กระแสไฟฟ้ำ น ้ ำ และโทรศพัท ์ใหเ้พียงพอต่อกำรด ำเนินงำน
ของ ผูเ้ช่ำ โดยผูเ้ช่ำ จะเป็นผูช้  ำระค่ำกระแสไฟฟ้ำ ค่ำน ้ ำ และค่ำโทรศพัท ์ ตำมอตัรำท่ีใชใ้นขณะนั้นในจ ำนวน
เท่ำท่ีไดใ้ชไ้ปจริง โดยจะช ำระใหภ้ำยในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป 
 
  ขอ้ 8.  ผูใ้หเ้ช่ำมีหนำ้ท่ีในกำรจดัสถำนท่ีจอดรถและอ ำนวยกำรระบบจรำจรภำยในอำคำร
ตลอดจนจดัใหมี้ยำมรักษำกำรณ์ และระบบรักษำควำมปลอดภยัภำยในและภำยนอกอำคำร ตลอด 24 ชัว่โมง 
 



  ขอ้ 9.  ผูเ้ช่ำ มีหนำ้ท่ีในกำรดูแลรักษำและซ่อมแซม พ้ืนท่ีเช่ำ เสมอวิญญูชนจะพึงสงวนรักษำ
ทรัพยสิ์นของตนเอง โดยทุนทรัพยข์องผูเ้ช่ำเอง เวน้แต่กำรช ำรุดทรุดโทรมท่ีเกิดข้ึนตำมสภำพของพ้ืนท่ีเช่ำจนถึง
ขนำดตอ้งซ่อมแซมใหญ่ ผูใ้หเ้ช่ำ จึงจะเป็นผูรั้บผดิชอบในค่ำใชจ่้ำยส ำหรับกำรซ่อมแซมนั้น 
  หำกผูเ้ช่ำ ไม่ปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรดูแลรักษำและซ่อมแซม พ้ืนท่ีเช่ำ ตำมวรรคแรก และผูใ้หเ้ช่ำ
ไดบ้อกกล่ำวแลว้ ผูใ้หเ้ช่ำ มีสิทธิจดักำรซ่อมแซมเองโดย ผูเ้ช่ำ ตอ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ่้ำยในกำรนั้นทั้งส้ิน 
 

  ขอ้ 10.  ผูเ้ช่ำ จะไม่ท ำกำรดดัแปลง ต่อเติม ร้ือถอน หรือเปล่ียนแปลง พ้ืนท่ีเช่ำ ไม่ว่ำจะทั้งหมด
หรือเพียงบำงส่วน เวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำก ผูใ้หเ้ช่ำก่อน หำกผูเ้ช่ำ ไดก้ระท ำกำรไปโดย
ไม่ไดรั้บควำมยนิยอม ผูใ้หเ้ช่ำ จะเรียกให ้ ผูเ้ช่ำ ท ำพ้ืนท่ีเช่ำ ใหก้ลบัสู่สภำพเดิม รวมถึงเรียกใหช้ดใชใ้น
ค่ำเสียหำยอนัเกิดจำกกำรดดัแปลง ต่อเติม ร้ือถอน หรือเปล่ียนแปลงนั้นก็ได ้
         บรรดำทรัพยสิ์น อุปกรณ์ หรือเคร่ืองตกแต่งท่ีมีลกัษณะติดตรึงตรำกบัพ้ืนท่ีเช่ำ ท่ีผูเ้ช่ำ 
หรือบริวำรน ำมำติดตั้ง ไม่ว่ำจะโดยไดรั้บควำมยนิยอมจำก ผูใ้หเ้ช่ำ หรือไม่ก็ตำม ใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้ห้
เช่ำ ในทนัที โดยผูใ้หเ้ช่ำ ไม่ตอ้งชดใชร้ำคำหรือค่ำตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

  ขอ้ 11.  ผูเ้ช่ำ ยนิยอมให้ ผูใ้ห้เช่ำหรือตวัแทนของผูใ้หเ้ช่ำ เขำ้ตรวจตรำ พ้ืนท่ีเช่ำ ไดเ้ป็นคร้ัง
ครำวและในระยะเวลำท่ีเหมำะสมตำมสมควร 
 
  ขอ้ 12.  ผูเ้ช่ำ จะไม่น ำพ้ืนท่ีเช่ำ ไปใหผู้อ่ื้นเช่ำช่วง หรือยนิยอมไม่ว่ำจะโดยชดัแจง้ หรือโดย
ปริยำยใหผู้อ่ื้นใช ้พ้ืนท่ีเช่ำ เวน้แต่จะไดรั้บควำมยนิยอมเป็นหนงัสือจำก ผูใ้หเ้ช่ำก่อน 
 

  ขอ้ 13.  ผูเ้ช่ำ สญัญำว่ำจะไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรขดัต่อกฎหมำย หรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชำชน หรือเป็นกำรก่อใหเ้กิดควำมเดือนร้อนร ำคำญแก่บุคคลอ่ืน 
 
  ขอ้ 14.  ถำ้ผูเ้ช่ำ เลิกสญัญำเช่ำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำตำมสญัญำน้ี หรือผูเ้ช่ำ ผดินดัผดิ
สญัญำขอ้ใดขอ้หน่ึงกต็ำม ผูใ้หเ้ช่ำ มีสิทธิบอกเลิกสญัญำเช่ำ และท ำกำรริบเงินประกนักำรเช่ำไวท้ั้งหมดไดท้นัที 
 

  ขอ้ 15.  เม่ือสญัญำเช่ำไดส้ิ้นสุดลงไม่ว่ำจะโดยเหตุใดกต็ำม ผูเ้ช่ำ ตอ้งขนยำ้ยทรัพยสิ์นและ
บริวำรออกไปจำกพ้ืนท่ีเช่ำ และส่งมอบพ้ืนท่ีเช่ำคืนใหแ้ก่ ผูใ้หเ้ช่ำ ในสภำพท่ีเรียบร้อย ภำยในก ำหนดเวลำ 15 



วนั นบัแต่วนัท่ีสญัญำส้ินสุดลง โดยผูเ้ช่ำ จะเรียกร้องค่ำขนยำ้ยหรือค่ำใชจ่้ำยประกำรใด ๆ จำกผูใ้หเ้ช่ำ อีกไม่ได ้
หำกผูเ้ช่ำ ไม่ด ำเนินกำรภำยในก ำหนด ผูเ้ช่ำ ยนิยอมให ้ผูใ้หเ้ช่ำ ปรับเป็นรำยวนัวนัละ……………………..บำท 
(…………………………………………)  ไปจนกว่ำจะด ำเนินกำรไดถู้กตอ้งตำมสญัญำ 
 
  ขอ้ 16.  ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีเช่ำถูกเวนคืนตำมกฎหมำยของทำงรำชกำรก่อนครบก ำหนดตำมสญัญำ
เช่ำ หรือเกิดอคัคีภยัหรือวินำศภยัใด ๆ ข้ึนกบัพ้ืนท่ีเช่ำ จนเป็นเหตุใหไ้ม่สำมำรถใชง้ำนพ้ืนท่ีเช่ำไดโ้ดยมิใช่
สำเหตุท่ีเกิดจำกผูเ้ช่ำแลว้ คู่สญัญำทั้งสองฝ่ำยตกลงกนัใหถื้อว่ำสญัญำเช่ำฉบบัน้ีเป็นอนัระงบัส้ินสุดลง และต่ำง
ฝ่ำยต่ำงไม่ติดใจเรียกร้องค่ำเสียหำยประกำรใด ๆ ต่อกนัอีก 
 

  ขอ้ 17.  หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง ผดินดัผดิสญัญำขอ้ใดขอ้หน่ึง คู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึง มีสิทธิ
บอกเลิกสญัญำไดท้นัที และคู่สญัญำฝ่ำยท่ีผดิยนิยอมชดใชค่้ำเสียหำยพร้อมทั้งดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ ………
ต่อปี นบัแต่วนับอกเลิกสญัญำเป็นตน้ไป 
 
  สญัญำน้ีท ำข้ึน 2 ฉบบั มีขอ้ควำมตรงกนั คู่สญัญำทั้งสองฝ่ำยไดอ่้ำน และเขำ้ขอ้ควำมในสญัญำ
ฉบบัน้ีโดยตลอดแลว้ เห็นว่ำถูกตอ้งและตรงตำมควำมประสงคแ์ลว้ จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อหนำ้
พยำน และเก็บสญัญำไวฝ่้ำยละฉบบั 
 

ลงช่ือ………………………………………………ผูใ้หเ้ช่ำ 
(……………………………………………..) 

 
ลงช่ือ………………………………………………ผูเ้ช่ำ 

(……………………………………………..) 
 

ลงช่ือ……………………………………พยำน 
(…………………………………..) 

 
ลงช่ือ……………………………………พยำน 

(…………………………………..) 
 


