สั ญญาเช่ าซื้อที่ดนิ และอาคาร
วันที่………..เดือน………………………….. พ.ศ……..…
หนังสื อสัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง………………………………………………………………โดย
……………………………………………………………………. ซึ่ งในสัญญานี้เรี ยกว่า "ผูใ้ ห้เช่าซื้ อ" ฝ่ ายหนึ่ง
กับ………………………………………………. อายุ…………ปี อยูบ่ า้ นเลขที่……………….. หมู่ที่………..
ถนน…………………………………. ซอย……………………………. แขวง/ตาบล………………………….
เขต/อาเภอ……………………………. จังหวัด…………………………….. โทร. …………………………….
ซึ่ งในสัญญานี้เรี ยกว่า "ผูเ้ ช่าซื้ อ" อีกฝ่ ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้ยนิ ยอมทาข้อตกลงและเงื่อนไขกัน ดังมี
ข้อความต่อไปนี้
ข้ อ 1. ผูใ้ ห้เช่าซื้ อตกลงยินยอมให้ผเู ้ ช่าซื้ อ เช่าซื้ อที่ดินและอาคารในที่ดินแปลงหมายเลขที่……….
……………………….(ตามแผนผังแนบท้ายสัญญานี้ ) ในโฉนดหรื อส่ วนหนึ่งของโฉนดเลขที่……………….
เลขที่ดิน………………ระวาง……………………… ตาบล…………………… อาเภอ………………………..
จังหวัด……………………………….. เป็ นจานวนเนื้อที่ประมาณ……………………………………. ตารางวา
กว้างประมาณ…………..เมตร ยาวประมาณ…………………..เมตร และอาคารบ้านเลขที่……………………
ซึ่ งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงเช่าซื้ อกันตามสภาพของอาคารที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วจานวนหนึ่งหลัง ซึ่ งตั้งอยูบ่ น
ที่ดินดังกล่าวข้างต้น โดยผูเ้ ช่าซื้ อได้ไปตรวจดูสภาพอาคารเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว หากเนื้อที่ที่ดินซึ่ งมีการ
แบ่งแยกแล้วมีจานวนขาดหรื อเกิน ผิดไปจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายยินดีตกลงให้ลดหรื อ
เพิ่ม
จานวนเงินตามเนื้ อที่ในโฉนดเป็ นราคาตารางวาละ……………..บาท (…………………………………………)
ข้ อ 2. ผูใ้ ห้เช่าซื้ อได้ตกลงราคาที่ดินและอาคารตามสัญญาในข้อ 1. ในขณะสัญญานี้ ชาระเงินให้
ไม่ครบตามจานวนนี้ ส่ วนที่เป็ นราคาเงินสดคงเหลืออยูเ่ ท่าใด ผูเ้ ช่าซื้ อยินยอมให้ผใู ้ ห้เช่าซื้ อคิดอัตราดอกผล
เช่าซื้ อได้ร้อยละ………..บาทต่อปี นับตั้งแต่วนั ทาสัญญานี้เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเงินครบถ้วนตามสัญญานี้
ข้ อ 3. ในวันทาสัญญานี้ ผูเ้ ช่าซื้ อได้ขอชาระเงินล่วงหน้าไว้เป็ นเงิน…………………………….บาท
(………………………………………….…..) และยังคงค้างอยูเ่ ป็ นราคาเงินสดสุ ทธิ ……………………...บาท
(……………………………………………...) โดยผูเ้ ช่าซื้ อต้องชาระพร้อมดอกผลเช่าซื้ อตามสัญญาใน ข้อ 2.
คิดเป็ นราคาเช่าซื้ อซึ่ งต้องชาระเป็ นเงินรายงวด งวดละไม่นอ้ ยกว่า…………………………………………บาท
(……………………………………………...) มีกาหนดระยะเวลา………………………………เดือน โดยให้
ชาระภายในวันที่……………ของทุกเดือน โดยเริ่ มตั้งแต่เดือน……………………………….. พ.ศ. ………….
เป็ นต้นไป
ถ้าหากยังมีราคาเงินสดสุ ทธิ หรื อราคาเช่าซื้ อคงเหลืออยูอ่ ีก เมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาใน
ข้อ 3. ให้ผเู ้ ช่าซื้ อชาระให้ครบถ้วนในงวดสุ ดท้ายด้วย

วิธีการชาระเงินรายงวดของผูเ้ ช่าซื้ อที่ชาระในแต่ละงวด ให้ผใู ้ ห้เช่าซื้ อจัดชาระเป็ นดอกผลเช่าซื้ อ
ก่อน แล้วที่เหลือก็ให้หกั เป็ นราคาเงินสดประจางวดนั้น ๆ คิดคงเหลือเป็ นราคาเงินสดสุ ทธิ คงเหลือแต่ละงวด
ข้ อ 4. ในกรณี ที่ผเู ้ ช่าซื้ อขอชาระราคาเงินสดประจางวด หรื อส่ วนของราคาเงินสดสุ ทธิ คงเหลือ
ก่อนกาหนด ผูใ้ ห้เช่าซื้ อจะไม่คิดดอกผลเช่าซื้ อสาหรับของราคาเงินสดสุ ทธิที่ลดลงหรื อหมดไป เนื่องจาก
การขอชาระราคาเงินสดประจางวดหรื ออาคารเงินสุ ทธิ คงเหลือตามระยะเวลาที่ชาระก่อนกาหนดนั้น แต่ให้
ผูเ้ ช่าซื้ อเรี ยกเป็ นค่าชดเชยจากผูเ้ ช่าซื้ อได้ในอัตราร้อยละ 1 ของราคาเงินสดประจางวด หรื อส่ วนของราคาเงิน
สดสุ ทธิ ที่ผเู ้ ช่าซื้ อชาระ
ข้ อ 5. ผูเ้ ช่าซื้ อขอรับรองว่าผูเ้ ช่าซื้ อมีความสามารถในการชาระราคาเช่าซื้ อตามสัญญานี้ได้ โดยมี
รายได้ประจาเดือนละไม่นอ้ ยกว่าสามเท่าของอัตราการชาระเงินรายงวด และมีความสามารถในการทานิติกรรม
ตลอดจนมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามที่กฎหมายหรื อระเบียบของทางราชการกาหนด
ในระหว่างเวลาเช่าซื้ อ ผูเ้ ช่าซื้ อยินยอมให้ผใู ้ ห้เช่าซื้ อจัดหาสถาบันการเงินหรื อธนาคารรับจานอง
เพื่อให้ผเู ้ ช่าซื้ อจะได้มีโอกาสชาระราคาเช่าซื้ อ พร้อมทั้งดอกผลเช่าซื้ อในอัตราที่ไม่เกินกว่าที่ได้ชาระกับ
ผูเ้ ช่าซื้ อ และเพื่อจะชาระราคาเช่าซื้ อให้กบั ผูใ้ ห้เช่าซื้ อได้ก่อนกาหนดในสัญญา โดยผูเ้ ช่าซื้ อจะต้องนาหลักฐาน
ซึ่ งแสดงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้ในการประกอบการกูเ้ งินผ่อนชาระกับสถาบันการเงินนั้น ๆ
มามอบให้กบั ผูเ้ ช่าซื้ อเพื่อพิจารณาการยืน่ กูก้ ่อน ภายในเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วนั ทาสัญญานี้ ดังนี้
1. บัตรประจาตัวหรื อบัตรข้าราชการหรื อองค์การ (ถ่ายเอกสาร)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า มรณะบัตร แล้วแต่กรณี (ถ่ายเอกสาร)
4. ใบรับรองอัตราจ้างเงินเดือน (สาหรับข้าราชการใช้แบบฟอร์มของทางราชการ มีผลู้ งนามรับรอง
ระดับหัวหน้ากองขึ้นไป สาหรับลูกจ้างเอกชนใช้แบบฟอร์มของบริ ษทั ห้างร้าน โดยมีผจู้ ดั การเป็ นผูล้ งนาม
รับรอง)
สาหรับอาชีพอิสระ ให้นาหลักฐานการประกอบอาชีพนั้น ๆ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิ ชย์
หนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หลักฐานการเสี ยภาษีเงินได้ และบัญชีเงินฝากแสดงฐานะทางการเงิน
ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ซึ่ งมีการฝากเดือนละไม่นอ้ ยกว่าสามเท่าของอัตราผ่อนชาระ
1. ในกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีบิดามารดา มีสัญชาติเป็ นคนต่างด้าว ก็ตอ้ งถ่ายเอกสารสาเนาใบต่างด้าวไปด้วย
(หน้า 1 ถึง หน้า 5 และหน้าต่ออายุการเสี ยค่าธรรมเนียมครั้งสุ ดท้าย)
2. ในกรณี ที่มีผกู ้ รู้ ่ วม ให้ผกู ้ รู้ ่ วมนาหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 1 - 5 ข้างต้นไปด้วย
เมื่อผูใ้ ห้เช่าซื้ อได้พิจาณาคุณสมบัติของผูเ้ ช่าซื้ อครบถ้วนและถูกต้อง ก็ให้ผเู ้ ช่าซื้ อต้องไปยืน่ เรื่ อง
ขอกูก้ บั สถาบันการเงินที่ผใู ้ ห้เช่าซื้ อจัดหา ภายในกาหนดเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผใู ้ ห้เช่าซื้ อได้แจ้งให้ทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว

ข้ อ 6. ผูเ้ ช่าซื้ อสัญญาว่าจะไม่นาทรัพย์สินที่เช่าซื้ อไปให้บุคคลอื่นหรื อเช่าซื้ อช่วง ตลอดจนไม่ต่อเติม
แก้ไขเปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้เช่าซื้ อเสี ยก่อน หรื อใช้ทรัพย์สินนั้นให้เป็ นที่เสี ย
หายหรื อรวบกวนสิ ทธิของผูอ้ ื่น พร้อมทั้งจะต้องบารุ งดูแลรักษา หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าซื้ อให้คงอยูใ่ น
สภาพดีอยูเ่ สมอ หากผูเ้ ช่าซื้ อมิได้ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ผูใ้ ห้เช่าซื้ อมีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายและบอก
เลิกสัญญาก็ได้ หากได้มีหนังสื อบกเลิกล่วงหน้าครบกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ที่ผเู ้ ช่าซื้ อได้รับหนังสื อบอกเลิก
แล้ว ผูเ้ ช่าซื้ อยังไม่สามารถแก้ไขสิ่ งบกพร่ องหรื อปฏิบตั ิตามสัญญาให้เป็ นที่พอใจแก่ผใู ้ ห้เช่าซื้ อได้อีก
ข้ อ 7. หากผูเ้ ช่าซื้ อผิดนัดไม่ชาระเงินรายงวดในงวดหนึ่ ง ผูเ้ ช่าซื้ อยินยอมให้ผใู ้ ห้เช่าซื้ อเรี ยกค่าปรับ
ได้ในอัตราที่ไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผใู ้ ห้เช่าซื้ อพึงเรี ยกได้ตามกฎหมาย
ในกรณี ที่ผเู ้ ช่าซื้ อผิดนัดไม่ชาระเงินรายงวดตามสัญญาในข้อ 3. สองงวดติด ๆ กัน ผูเ้ ช่าซื้ อยินยอมให้
ผูใ้ ห้เช่าซื้ อบอกเลิกสัญญาได้ หากโดยได้มีหนังสื อบอกเลิกสัญญาและจะแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าครบ
กาหนด 30 วัน นับตั้งแต่ผเู ้ ช่าซื้ อได้รับหนังสื อบอกเลิกแล้ว ผูเ้ ช่าซื้ อก็ยงั ละเลยไม่ชาระเงินรายงวดให้ครบ
ข้ อ 8. ในกรณี ที่ผใู ้ ห้เช่าซื้ อจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกผลเช่าซื้ อให้สูงกว่าที่กาหนดไว้ใน
สัญญาข้อ 2. ผูเ้ ช่าซื้ อยินยอมให้ผใู ้ ห้เช่ามีสิทธิ ที่จะทาได้โดยให้มีหนังสื อแจ้งให้ผเู ้ ช่าซื้ อทราบล่วงหน้าแล้ว
30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกผลเช่าซื้ อกัน และผูเ้ ช่าซื้ อจะต้องเริ่ มชาระดอกผลเช่าซื้ อในอัตราใหม่
ต่อไปด้วย
ข้ อ 9. ถ้าผูเ้ ช่าซื้ อมีความประสงค์จะโอนสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้ อนี้ให้กบั บุคคลอื่นก็ได้
ต่อเมื่อได้มีหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ผใู ้ ห้เช่าซื้ อทราบ และจะต้องได้รับความยินยอมเสี ยก่อนจึงจะ
โอนสิ ทธิ และหน้าที่กนั ได้ ซึ่งบุคคลผูร้ ับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ใหม่น้ ีจะต้องมีคุณสมบัติและต้องยอมปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงและหลักเกณฑ์ที่คู่สัญญาเดิมทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงกันไว้แล้ว
อนึ่ง ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ ในการโอนสิ ทธิ หน้าที่ใหม่ก็ดี หรื อในการทาใบแทน
หรื อสาเนาสัญญาเช่าซื้ อซึ่ งของเดิมชารุ ดหรื อสู ญหายให้กบั ผูเ้ ช่าซื้ อก็ดี ให้ผรู ้ ับโอนสิ ทธิ หรื อผูเ้ ช่าซื้ อแล้วแต่
กรณี เป็ นผูอ้ อกเองทั้งสิ้ น
ข้ อ 10. ผูเ้ ช่าซื้ อต้องเป็ นผูเ้ อาประกันและเสี ยเบี้ยประกันภัยในทรัพย์สินที่เช่าซื้ อกับบริ ษทั ประกันภัย
ที่ผใู ้ ห้เช่าซื้ อเป็ นผูจ้ ดั หา รวมทั้งผูเ้ ช่าซื้ อจะต้องชาระค่าภาษีบารุ งท้องที่ ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน หรื อภาษี
ทรัพย์สินส่ วนของทรัพย์สินที่เช่าซื้ อไว้ โดยหากผูใ้ ห้เช่าซื้ อได้เป็ นผูอ้ อกชาระให้ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ให้
ผูเ้ ช่าซื้ อต้องชาระคืนให้ผใู ้ ห้เช่าซื้ อจนครบภายในเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่ผใู ้ ห้เช่าซื้ อได้ออกชาระก่อนแล้ว
ข้ อ 11. ผูเ้ ช่าซื้ อยินยอมร่ วมกับผูเ้ ช่าซื้ ออื่น ๆ ที่จะออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จดั ทาขึ้นเพื่อประโยชน์
ของผูซ้ ้ื อร่ วมกัน เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าบารุ งรักษาความสะอาด ถนน ท่อระบายน้ า ตลอดจนค่าไฟฟ้ า
แสงสว่าง และค่าซ่อมแซมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมด้วย ถ้าหากผูใ้ ห้เช่าซื้ อได้เป็ นผูอ้ อกชาระ
ล่วงหน้าหรื อแทนไปก่อนแล้ว ผูเ้ ช่าซื้ อจะต้องชาระคืนส่ วนของตนให้ครบภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่
ผูใ้ ห้เช่าซื้ อได้ออกชาระไปแล้ว

ข้ อ 12. เมื่อผูเ้ ช่าซื้ อได้ชาระราคาเช่าซื้ อจนครบถ้วนตามสัญญาใน ข้อ 3. หรื อได้ชาระราคาเงินสด
สุ ทธิ รวมทั้งดอกผลเช่าซื้ อคงค้าง หรื อเงินค่าชดเชยตามสัญญา ข้อ 4. ครบถ้วนแล้ว และเมื่อผูเ้ ช่าซื้ อได้นาหรื อ
จัดหาหลักฐานทางเอกสารที่ตอ้ งใช้ในการทานิติกรรมมามอบให้หรื อมาครบถ้วนแล้ว ผูใ้ ห้เช่าซื้ อจะต้องจัดการ
โอนกรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์ที่เช่าซื้ อกันนี้ให้กบั ผูเ้ ช่าซื้ อให้เป็ นที่เรี ยบร้อยภายในกาหนดเวลา 30 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ผเู ้ ช่าซื้ อได้ส่งหรื อจัดหาหลักฐานมาครบถ้วน โดยการนี้ค่าธรรมเนียมในการทานิ ติกรรมโอน
กรรมสิ ทธิ์ ให้ผเู ้ ช่าซื้ อเป็ นผูอ้ อกเองทั้งสิ้ น
หากผูใ้ ห้เช่าซื้ อบิดพลิ้วไม่ยอมโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้กบั ผูเ้ ช่าซื้ อได้ตามสัญญา ผูใ้ ห้เช่าซื้ อยินยอมให้
ผูเ้ ช่าซื้ อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายได้ตามจานวนเงินค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นได้เต็มจานวน
หากผูใ้ ห้เช่าซื้ อบิดพลิ้วไม่ยอมโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้กบั ผูเ้ ช่าซื้ อได้ตามสัญญา ผูใ้ ห้เช่าซื้ อยินยอมให้
ผูเ้ ช่าซื้ อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายได้ตามจานวนเงินค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นได้เต็มจานวน
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาขึ้นเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ตกลงถูกต้องตรงกันทั้งสองฉบับ และคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ ายได้อ่านข้อความในสัญญานี้เป็ นที่เข้าใจดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างได้
ยึดถือสัญญาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สาหรับ………………………………………………….)

ลงชื่อ ……………………………………………….. ผูใ้ ห้เช่าซื้ อ
(…………………………………………………)
ลงชื่อ ……………………………………………….. ผูเ้ ช่าซื้ อ
(…………………………………………………)
ลงชื่อ ……………………………………………….. พยาน
(…………………………………………………)
ลงชื่อ ……………………………………………….. พยาน/ผูเ้ ขียน
(…………………………………………………)
หมายเหตุ ผูใ้ ห้เช่าซื้ อต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อเงิน 1,000 บาท ส่ วนที่เกิน 1,000 บาท ให้ติดอีก 1 บาท

