สัญญาเช่ าที ดิน
สัญญาฉบับนี ทําขึ นทีบ้ านเลขที
....................ถนน.....................แขวง/ตําบล........................
เขต/อําเภอ............................จังหวัด......................................เมือวันที...........................................
ระหว่าง......................................อายุ........ปี อยู่บ้านเลขที......................ถนน...................
แขวง/ตําบล.............................. เขต/อําเภอ............................จังหวัด.............................................
ซึงต่อไปในสั ญญานี เรียกว่า“ผู ้ ให้ เช่ า” ฝ่ ายหนึง
กับ............................................ อายุ........ปี อยู่บ้านเลขที......................ถนน...................
แขวง/ตําบล.............................. เขต/อําเภอ............................จังหวัด.............................................
ซึงต่อไปในสั ญญานี เรียกว่า“ผู ้ เช่ า” อีกฝ่ ายหนึง
คู่สัญญาทั งสองฝ่ ายตกลงทําสัญญาเช่าทีดินกันมีข้อความดังต่อไปนี
ข้ อ ๑ ผู ้ ให้ เช่าตกลงให้ เช่าและผู ้เช่าตกลงเช่าทีดินของผู ้ ให้ เช่าเป็ นจํานวนเนื อที
..................ไร่
..........งาน..........ตารางวา ตามโฉนดเลขที.............ตําบล...............อําเภอ.............จังหวัด..............
......................เพือ..................................................ในอั ตราค่าเช่าเดือนละ..............................บาท
(...........................................................)
ข้ อ ๒ คู่สัญญาทั งสองฝ่ ายตกลงเช่าทีดินกันมีกําหนดเวลา..............ปี นับแต่วันที.................
ถึงวันที.............................
ข้ อ ๓ ผู ้ เช่าตกลงชําระค่าเช่าให้ แก่ผู ้ให้ เช่าเป็ นรายเดือน และจะชําระค่าเช่าให้ เป็ นการ
ล่วงหน้ าภายในวั นที....................ของเดือนทุกๆ เดือน
ข้ อ ๔ ผู ้ เช่าตกลงจะนําค่าเช่าไปชําระแก่ผู ้ ให้ เช่า ณ ภูมิลําเนาของผู ้ ให้ เช่า
ข้ อ ๕ ผู ้ เช่าตกลงเป็ นผู ้ชําระค่าภาษี ทีดินแทนผู ้ให้ เช่า
ข้ อ ๖ ผู ้ เช่าตกลงว่าจะไม่ใช้ทีดินทีเช่าเพือการอย่างอืนนอกจากการตามทีระบุไว้ ในสั ญญาข้ อ
๑ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาติเป็ นหนังสือจากผู ้ ให้ เช่า
ข้ อ ๗ ผู ้ เช่าตกลงว่าจะไม่ขุดบ่อคู หรือทําด้ วยประการใดๆ ซึงทําให้ ทีดินของผู ้ ให้ เช่าเสียหาย
เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากผู ้ ให้ เช่า
ข้ อ ๘ ผู ้ เช่าตกลงว่าจะไม่นําทีดินทีเช่านี ไปให้ ผู ้ อืนเช่าช่วงหนือโอนสิทธิการเช่าตามสั ญญานี
ให้ แก่ผู ้ อืนเว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากผู ้ให้ เช่า
ข้ อ ๙ ผู ้ เช่าตกลงว่าจะอํานวยความสะดวกให้ ผู ้ให้ เช่าหรือตัวแทนของผู ้ ให้ เช่าตรวจตราทีดินที
เช่าทุกครั งทุกครั งไป

ข้ อ ๑๐ ถ้ าผู ้ ให้ เช่าตกลงจะขายทีดินทีเช่าก่อนครบกําหนดการเช่าตามสัญญานีผู ้ ให้ เช่า
จะต้ องแจ้ งให้ ผู ้เช่าทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า..............เดือน ว่าจะขายในราคาเท่าใดเพือผู ้
เช่าจะได้ มีโอกาสตกลงได้ ซื อก่อนหรือเพือผู ้เช่าเตรียมตัวออกจากทีดินทีเช่า
ข้ อ ๑๑ ในกรณีทีผู ้ เช่าผิดสั ญญาเช่าข้ อหนึงข้ อใดหรือหลายข้ อรวมกันก็ดี ผู ้ ให้ เช่ามีสิทธิบอก
กล่าวให้ ผู ้ เช่าปฏิบัติตามสัญญานี หรือบอกเลิกสัญญานี และเรียกค่าเสียหายจากผู ้ เช่าได้ ทันที
ข้ อ ๑๒ ถ้ าผู ้ เช่าจะต้ องออกไปจากทีดินทีเช่าไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ผู ้ เช่าไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย
หรือค่ารื อถอนจากผู ้ให้ เช่า
ข้ อ ๑๓ ในวันทําสัญญาเช่านี ผู ้ เช่าได้ ตรวจดู ทีดินทีเช่าแล้ วเห็นว่ามีสภาพปกติ และผู ้ ให้ เช่าได้
ส่งมอบทีดินทีเช่าแก่ผู ้ เช่าแล้ ว
สัญญานี ทําขึ นเป็ นสองฉบับมีข้อความถูกต้ องตรงกันคู่สั ญญาทั งสองฝ่ ายได้ อ่าน และเข้ าใจ
ข้ อความในสัญญานี โดยตลอดแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องตามเจตนาอันแท้ จริงของคู่สั ญญา จึงลงลายมือชือ
ไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน และต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ
ลงชือ..........................................ผู ้ ให้ เช่า
(..........................................)
ลงชือ..............................................ผู ้ เช่า
(..........................................)
ลงชือ............................................พยาน
(..........................................)
ลงชือ............................................พยาน
(..........................................)

