หนังสื อสั ญญาเช่ าบ้ าน

ฉบับที่……….

สัญญาทาที่……………………………….ณ วันที่………..เดือน……………..พ.ศ………………...
ระหว่าง………………………………………………….……………..ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่าผู้ให้ เช่ าฝ่ ายหนึ่งกับ
……………………………………………………………….ซึ่ งต่อไปนี้ รียกว่า ผู้เช่ า อีกฝ่ ายหนึ่ง
ได้ทาสัญญา กันดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ผูใ้ ห้ผเู ้ ช่าตกลงให้เช่า เช่าบ้านเพื่ออยูอ่ าศัย เลขที่ ……..……………………….
ตาบล………………………จังหวัด…………………………มีกาหนดเวลา…………ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ ………….เดือน………………………พ.ศ……………เป็ นต้นไป โดยผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าเช่า
ให้แก่ผใู ้ ห้เช่า เป็ นเงินค่าเช่าเดือนละ………………บาท……………สตางค์
(……………………………………………………….. บาท)
ข้ อ 2. ผูใ้ ห้เช่าได้รับเงินล่วงหน้าไว้เป็ นประกันการเช่าจากผูเ้ ช่าเป็ นจานวนเงิน………….บาท
ข้ อ 3. ผูเ้ ช่ายอมชาระค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าภายในวันที่………………………ของเดือนทุกๆ เดือน ถ้าไม่ชาระตาม
กาหนดนี้ผเู ้ ช่ายอมให้ผใู ้ ห้เช่ายึดทรัพย์สินของผูเ้ ช่าได้และใส่ กุญแจห้องของผูเ้ ช่าก็ได้
ข้ อ 4. ค่าภาษีโรงเรื อนและที่ดินผู…
้ ………..เป็ นผูเ้ สี ย
ข้ อ 5. ผูเ้ ช่ายอมรับรักษาตัวบ้านที่เช่ามิให้ชารุ ดทรุ ดโทรมไปกว่าเดิม ถ้าผูเ้ ช่ามีความประสงค์จะดัดแปลงหรื อ
เพิ่มเติมสิ่ งใดลงไปอีก ต้องได้รับอนุญาตจากผูใ้ ห้เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนจึงจะทาได้ ถ้าเกิดการเสี ยหายใดๆ ขึ้นผูเ้ ช่า
ยอมรับผิดใช้ค่าเสี ยหายทั้งสิ้ น
ข้ อ 6. บรรดาสิ่ งก่อสร้างหรื อซ่อมแซมลงในบริ เวณบ้านเช่านี้ เมื่อผูเ้ ช่าออกจากบ้านเช่า ห้าม มิให้ร้ื อถอนหรื อ
ทาลายเป็ นอันขาด และสิ่ งก่อสร้างซ่อมแซมดังกล่าวแล้วนั้นต้องตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่าทั้งสิ้ นโดยผูเ้ ช่าจะเรี ยกค่าเสี ยหายใดๆ
ไม่ได้เลย ถ้าเกิดอัคคีภยั แก่ทรัพย์ที่เช่าขึ้น สัญญานี้ เป็ นอันระงับสิ้ นสุ ดลง
ข้ อ 7. ผูเ้ ช่ารับว่าจะไม่ ให้ ผ้ อู ื่นเช่ าช่ วงต่อไปอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากผูใ้ ห้เช่าเป็ นลายลักษณ์
อักษร และจะไม่ยอมให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดอยูอ่ าศัยดาเนินกิจการค้าขายหรื อรับใช้ในหน้าที่ใดๆ ภายในสถานที่เช่านี้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากผูใ้ ห้เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และผูเ้ ช่ายอมให้ผใู ้ ห้เช่าหรื อตัวแทนของให้ผเู ้ ช่าเข้าตรวจดูบา้ นเช่าได้เสมอ ถ้าผูเ้ ช่า
ออกไปจากบ้านไม่วา่ กรณี ใดผูเ้ ช่าจะเรี ยกค่าเสี ยหายหรื อค่าขนย้ายจากผูใ้ ห้เช่าไม่ได้ ทั้งสิ้ น
ข้ อ 8. ผูเ้ ช่าต้องจัดการในบริ เวณบ้านเช่าอย่าให้มีสิ่งโสโครกและมีกลิ่นเหม็น และไม่กระทาการอึกทึกจนคน
อื่นได้รับความราคาญปราศจากความปกติสุข และไม่เก็บรักษาสิ่ งที่เป็ นเชื้อเพลิงและไม่กระทาสิ่ งใดๆ ที่น่าหวาดเสี ยวหน้าจะ
เป็ นอันตรายแก่ผอู ้ ยูใ่ กล้เคียง
ข้ อ 9. ถ้าผูเ้ ช่าจะประกันเพลิงไหม้สาหรับทรัพย์สมบัติหรื อสิ นค้าของตนภายในบริ เวณบ้านเช่าต้องได้รับ
อนุญาตจากผูใ้ ห้เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนจึงจะประกันเพลิงไหม้ได้
ข้ อ 10. ถ้าผูเ้ ช่าจะประพฤติผิดล่วงละเมิดสัญญาแม้แต่ขอ้ หนึ่งข้อใด หรื อกระทาผิดวัตถุประสงค์ขอ้ หนึ่งข้อใด
ยอมให้ผใู้ ห้เช่าทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะเข้ายึดครอบครองสถานที่และสิ่ งที่เช่าได้โดยพลันและมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ทนั ที
ข้ อ 11. เมื่อครบกาหนดสัญญาเช่าก็ดี หรื อผูเ้ ช่าผิดสัญญาเช่าก็ดี ผูเ้ ช่ายอมให้ถือว่าผูเ้ ช่ายอมออกจากที่เช่าโดยไม่
มีเงื่อนไข

ข้ อ 12. ถ้าผูใ้ ห้เช่าตกลงขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผใู ้ ดก่อนครบกาหนดการเช่าตามสัญญานี้ ผูใ้ ห้เช่าจะแจ้งให้ผู ้
เช่าทราบล่วงหน้าเพื่อผูเ้ ช่าเตรี ยมตัวออกจากทรัพย์สินที่เช่าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเดือน และผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู ้ ช่า
ทราบด้วยว่าจะตกลงขายแก่ผใู ้ ดเป็ นเงินเท่าใดเพื่อผูเ้ ช่าจะได้มีโอกาสตกลงซื้ อได้ก่อนในเมื่อเห็นว่าสมควร
ข้ อ 13. ผูเ้ ช่าไม่นาบ้านที่เช่าไปใช้ในทางที่ผดิ กฎหมายอาญา หรื อกฎหมายอื่นที่ระบุเอาไว้เป็ นความผิด กรณี ที่ผู ้
เช่าฝ่ าฝื น สัญญาข้อนี้ ผูเ้ ช่าต้องเป็ นฝ่ ายรับผิดทั้งหมด
ข้ อ 14. ทั้งสองฝ่ ายมีความเข้าใจในข้อสัญญานี้ โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือไว้เป็ นหลักฐาน

ลงชื่อ………………………………………ผูเ้ ช่า
(…………..…………………………)
ลงชื่อ………………………………………ผูใ้ ห้ช่า
(………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………พยาน
(………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………พยาน
(…………..…………………………)

