สั ญญาเช่ าที่ดนิ เพือ่ ทาประโยชน์
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ บ้านเลขที่ ………………………ถนน……………………..ตาบล/แขวง
……………………….อาเภอ/เขต…………… ……………………………..จังหวัด……………………
เมื่อวันที่…………………………………………………………………………………………………..
ระหว่าง………………………………..…….อายุ………………ปี อยูบ่ า้ นเลขที่……………….
จังหวัด………………………………………ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่…………………..ออกให้
ณ …………………………………………………………….เมื่อวันที่………………………………….
ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า "ผูใ้ ห้เช่า" ฝ่ ายหนึ่ง
กับ…..………………………………………..อายุ………………ปี อยูบ่ า้ นเลขที่……………….
ถนน…………………………….ตาบล/แขวง………………อาเภอ/เขต…………………………………
จังหวัด…………………ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูเ้ ช่า" อีกฝ่ ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันทาสัญญาฉบับนี้ข้ ึนดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
ข้ อ 1. ผูใ้ ห้เช่าขอยืนยันว่าเป็ นผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินตามโฉนดเลขที่ …………………………..
หน้าที่สารวจ……………………ตาบล………………………อาเภอ…………….จังหวัด……………….
จานวนเนื้อที่ดิน………………ตารางวา และที่ดินดังกล่าวเป็ นที่ดินซึ่ งปลอดจากสิ ทธิ และภาระผูกพัน
ใด ๆ ทั้งสิ้ น
ข้ อ 2. ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้เช่า และผูเ้ ช่าตกลงเช่าที่ดินดังกล่าวในข้อ 1. มีกาหนดระยะเวลาการ
เช่ายีส่ ิ บเจ็ดปี นับแต่วนั จดทะเบียนการเช่าตามสัญญานี้ เพื่อผูเ้ ช่าเข้าทาประโยชน์โดยตรงในที่ดินของ
ผูใ้ ห้เช่าได้ทุกประการ ไม่วา่ ผูเ้ ช่าจะใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยหรื อใช้ทาประโยชน์อย่างใด รวมตลอดถึงการที่
ผูเ้ ช่าปลูกสร้างอาคาร สิ่ งปลูกสร้างลงในที่ดินของผูใ้ ห้เช่าด้วย
ข้ อ 3. ผูเ้ ช่าตกลงส่ งมอบการครอบครองที่ดินในข้อ 1. ให้แก่ผเู ้ ช่าในวันที่……………………
………………………………………และในวันเดียวกันนี้คู่สัญญาจะนาสัญญานี้ไปจดทะเบียนการเช่า
ณ…………………………………โดยผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนการเช่า
แต่เพียงฝ่ ายเดียว
ข้ อ 4. ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าให้ผใู ้ ห้เช่าเป็ นรายเดือนในอัตราค่าเช่าเดือนละ……………. บาท
(…………………………) โดยภายในเวลาหนึ่งปี แรกของระยะเวลาการเช่าให้เช่าตกลงยอมให้ผเู ้ ช่าไม่
ต้องชาระค่าเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่าแต่อย่างใด ดังนั้น ผูเ้ ช่าจึงเริ่ มต้นชาระค่าเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่าครั้งแรก เมื่อพ้น
กาหนดหนึ่งปี นับจากวันจดทะเบียนการเช่าไปแล้ว

ข้ อ 5. ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ เวลาหนึ่ งเวลาใด ถ้าผูเ้ ช่าจะทาการปลูกสร้าง
อาคารสิ่ งปลูกสร้างลงในที่ดินของผูใ้ ห้เช่าโดยค่าใช้จ่าย และทุนทรัพย์ของผูเ้ ช่าเองผูใ้ ห้เช่าตกลงยินยอม
อนุญาตให้ผเู ้ ช่ายืน่ แบบเรื่ องราวขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและขอติดตั้งมิเตอร์ น้ าประปา ไฟฟ้ า ต่อทาง
หน่วยราชการได้ จะเป็ นโดยในนามของผูใ้ ห้เช่าหรื อในนามของผูเ้ ช่าเองก็ตาม ผูใ้ ห้เช่าตกลงว่าผูใ้ ห้เช่า
จะให้ความสะดวกและให้ค วามร่ วมมื อลงชื่ อในเอกสารทุ กฉบับที่ ตอ้ งใช้ในการยื่นแบบเรื่ องราวขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคาร และขอติดตั้งมิเตอร์ ประปา ไฟฟ้ า ในทันทีที่ผเู ้ ช่าส่ งเอกสารดังกล่าวมาให้
ผูใ้ ห้เช่าทุกครั้งไป
ข้ อ 6. คู่สัญญาตกลงว่า เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ แล้ว อาคารสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ผใู ้ ห้เช่าออกให้เช่ าช่ วง หรื อโอนให้บุคคลอื่นเช่ าต่อไปได้ตลอดระยะเวลาการเช่าที่กาหนดไว้ใน
สัญญานี้
ข้ อ 7. ผูใ้ ห้เช่ายอมให้ผใู ้ ห้เช่านาที่ดินของผูใ้ ห้เช่า หรื ออาคาร สิ่ งปลูกสร้างที่ผเู ้ ช่าปลูกสร้าง
ลงในที่ดินของผูใ้ ห้เช่าออกให้เช่าช่วง หรื อโอนให้บุคคลอื่นเช่าต่อไปได้ตลอดระยะเวลาการเช่าที่
กาหนดไว้ในสัญญานี้
ข้ อ 8. ผูใ้ ห้เช่าตกลงว่า ในกรณี ที่ผเู ้ ช่านาที่ดินของผูใ้ ห้เช่า หรื ออาคาร สิ่ งปลูกสร้าง ที่ผเู ้ ช่า
ปลูกสร้างลงในที่ดินของผูใ้ ห้เช่า ออกให้เช่าช่วงหรื อโอนให้บุคคลอื่นเช่าต่อไปแล้ว บรรดาเงินแป๊ ะเจี๊ยะ
ค่าเช่าหรื อค่าตอบแทน ในทานองเดียวกัน ที่ผเู ้ ช่าเรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่าช่วง หรื อบุคคลอื่นนั้น ให้ผเู ้ ช่าเป็ นผู ้
กาหนดได้เองและตกเป็ นของผูเ้ ช่าทั้งสิ้ น
ข้ อ 9. ในระหว่างระยะเวลาการเช่า หากผูเ้ ช่ามีความประสงค์จะทาการซ่อมแซมแก้ไข
คัดแปลงอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง ที่ผเู ้ ช่าปลูกสร้างลงในที่ดินของผูใ้ ห้เช่า หรื อทาการปลูกสร้างอาคาร สิ่ ง
ปลูกสร้างเพิ่มเติมลงในที่ดินของผูใ้ ห้เช่าแล้ว ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ผใู ้ ห้เช่าทาได้และผูใ้ ห้เช่าจะไม่ถือว่า
ผูเ้ ช่าปฏิบตั ินอกเหนื อเกินเลยไปกว่าขอบเขตหรื อวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ เป็ นอันขาด
ข้ อ 10. ผูใ้ ห้เช่าสัญญาว่า ผูเ้ ช่าจะดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่าเหมือนหนึ่งเป็ นทรัพย์สินของผูเ้ ช่า
เองและจะให้ความสะดวกแก่ผใู ้ ห้เช่าในการตรวจตราทรัพย์ที่เช่าตามสมควร
ข้ อ 11. เมื่อผูเ้ ช่าผิดนัดสัญญาหรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญานี้ขอ้ หนึ่งข้อใด ผูเ้ ช่ายอมให้ผใู ้ ห้เช่าใช้
สิ ทธิ บอกกล่าวให้ผเู ้ ช่าปฏิบตั ิตามสัญญานี้ หรื อบอกเลิกสัญญาและเรี ยกค่าเสี ยหายได้ตามความเป็ นจริ ง
ในทางกลับกัน ถ้าผูใ้ ห้เช่าผิดนัดผิดสัญญา หรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญานี้ขอ้ หนึ่งข้อใด ผูใ้ ห้เช่ายอมให้ผู ้
เช่าใช้สิทธิ บอกกล่าวให้ผใู ้ ห้เช่าปฏิบตั ิตามสัญญานี้ หรื อบอกเลิกสัญญาและเรี ยกค่าเสี ยหายได้ตามเป็ น
ความจริ งเช่นกัน

สัญญานี้ได้ทาขึ้นเป็ นสามฉบับ ๆ ละสองหน้า มีขอ้ ความอย่างเดียวกัน คูส่ ัญญาต่างเก็บไว้ฝ่าย
ละหนึ่งฉบับ และคู่สัญญาได้มอบไว้ ณ …………………อีกหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายต่างเข้าใจ
ข้อความในสัญญานี้ ดีแล้ว เพื่อเป็ นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานในวันเดือนปี ที่
กล่าวข้างต้น
ลงชื่อ……………………….……………….ผูใ้ ห้เช่า
(………………..…………………….)
ลงชื่อ………………………………………..ผูเ้ ช่า
(………………………………………..)
ลงชื่อ……………………………………….พยาน
(………………………………..…….)
ลงชื่อ………………………………………..พยาน
(………………………………………)
(…………………………………..) ทั้งนี้ ผูเ้ ช่ารับว่าจะเป็ นฝ่ ายนาค่าเช่าทรัพย์สินจานวนดังกล่าวไป
ชาระให้แก่ผใู ้ ห้เช่า ณ ภูมิลาเนาของผูใ้ ห้เช่าภายในวันที่………….ของทุกเดือน โดยเริ่ มตั้งเดือน…….
………………………..เป็ นต้นไปจนสิ้ นสุ ดสัญญา

