สัญญาเช่ าบ้ าน
สัญญานี ทําที............................วันที................เดือน..............................พ.ศ. ...................
ระหว่าง...............................................................อายุ...............ปี อยู่ท..........................................
ี
ตรอก/ซอย...................................ถนน.................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................ซึงต่อไปในสัญญานี จะเรียกว่า
“ผู ้ ให้ เช่ า” ฝ่ ายหนึงกับ.................................................... อายุ...............ปี อยู่ท..............................
ี
ตรอก/ซอย...................................ถนน.................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................ซึงต่อไปในสัญญานี จะเรียกว่า
“ผู ้ เช่ า” อีกฝ่ ายหนึง
ทั งสองฝ่ ายตกลงทําสัญญากันไว้ มีข้อความดังต่อไปนี
ข้ อ ๑ ผู ้ ให้ เช่าตกลงให้ เช่าและผู ้เช่าตกลงรับเช่าบ้ านเลขที....................ซึงอยู่ทีถนน..............
ตรอกหรือซอย.............................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต................................
จังหวัด..................................ซึงต่อไปในสัญญานี จะเรียกว่า“ทรัพย์สิน” มีกําหนดเวลา..................ปี
(..............................) เพือใช้ เป็ นทีอยู่อาศัย นับตั งแต่วัน.............เดื
ที
อน........................พ.ศ. ..........
ถึงวันที............เดือน......................พ.ศ. ..........และผู ้ เช่ายอมเสียค่าเช่าให้ เดือนละ....................บาท
(.....................................) โดยผู ้ เช่าจะนําค่าเช่าไปชําระแก่ผู ้ ให้ เช่า ณ ภูมิลําเนาของผู ้ ให้ เช่า
ข้ อ ๒ เพือเป็ นประกันในการปฏิบัติตามสั ญญาเช่า ผู ้ เช่าตกลงมอบเงินประกันการเช่าจํานวน
.................................บาท (..............................................) ให้ แก่ผู ้เช่า และผู ้ ให้ เช่าได้ รับเงินจํานวน
ดังกล่าวไปเรียบร้ อยแล้ วในวันทําสัญญาฉบับนี ถ้ าผู ้ เช่าเช่าครบกําหนดตามสัญญา ผู ้ ให้ เช่าจะคืนเงิน
ประกันให้ หลังจากทีได้ หักเป็ นค่าใช้ จ่ายหรือค่าเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินทีเช่าแล้ ว
ข้ อ ๓ ผู ้ เช่าสั ญญาว่า
(๑) จะชําระค่าเช่าล่วงหน้ าภายในวั นที.................ของเดือนทุกๆ เดือนไป
(๒) จะเป็ นผู ้ชําระค่านํ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ของบ้ านหลั งทีเช่าเอง และนําใบเสร็จการชําระ
เงินมามอบให้ ผู ้ ให้ เช่าในวันชําระค่าเช่าของทุกเดือน
(๓) จะเป็ นผู ้ รับภาระชําระค่าภาษี โรงเรือนและทีดิน
(๔) เมือผู ้ เช่าประสงค์จะดัดแปลงหรือก่อสร้ างเพิมเติมทรัพย์สินทีเช่านี จะต้ องเสนอแบบแปลน
และรายการให้ ผู ้ให้ เช่าพิจารณา เมือผู ้ให้ เช่าให้ ความยินยอมเป็ นหนังสือแล้ ว จึงจะทําดไ ้
บรรดาสิงทีผู ้ เช่านํามาติดตั งในทรัพย์สินทีเช่า ถ้ ามีลั กษณะเป็ นสิงติดตึงกับตัวอาคาร หรือ

ทีดินบริเวณทรัพย์สินทีเช่าแล้ ว ผู ้ เช่าจะขุดหรือรื อถอนไปไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจาก
ผู ้ ให้ เช่า
(๕) ผู ้ เช่ายอมให้ ผู ้ให้ เช่าหรือตัวแทนของผู ้ ให้ เาไปตรวจทรั
ช่
พย์สินทีเช่าได้เสมอ
(๖) ถ้ าผู ้ เช่าจะทําประกันอัคคีภัยอย่างใดในทรัพย์สินทีเช่า ผู ้ เช่าต้ องได้ รับความยินยอมเป็ น
หนังสือจากผู ้ให้ เช่าจึงจะทําได้
(๗) ผู ้ เช่าจะสงวนรักษาอาคารและส่วนประกอบรวมทั งอุปกรณ์ทั งหลาย และเครืองตกแต่ง
อาคารและสถานทีเช่าให้ อยู่ในสภาพอันบํารุงรักษาอย่างดีตามควรแก่สภาพสิงของนั นๆ และจะทําการ
ซ่อมแซมเล็กน้ อยตามทีจําเป็ นเพือการสงวนรักษาทรัพย์สินดังกล่าวนั นด้ วย
(๘) ผู ้ เช่าจะไม่ให้ เช่าช่วงและไม่ยอมให้ บุคคลอืนนอกจากบุคคลในครอบครัวของผู ้ เช่าเข้ าอยู่
ในทรัพย์สินและทีดินบริเวณทรัพย์สินทีเช่า
(๙) ผู ้ เช่าจะไม่โอนสิทธิการเช่าของตนซึงมีอยู่เหนือทรัพย์สินทีเช่า ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน
ให้ แก่บุคคลอืน
(๑๐) ผู ้ เช่าจะไม่ประพฤติและกระทําการอย่างหนึงอย่างใดเป็ นทีรําคาญแก่เพือนบ้ าน
ใกล้ เคียงหรือกระทําสิงทีน่าจะเป็ นอั นตรายแก่สถานทีเช่าหรืออาจเป็ นอั นตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ของผู ้ หนึงผู ้ ใดทีอยู่ใกล้ เคียง และจะไม่กระทําหรือให้ ผู ้ อืนกระทําการอันผิดกฎหมายในสถานทีเช่านี
(๑๑) ผู ้ เช่าจะเป็ นผู ้ รับผิดในบรรดาความเสียหาย หรือบุบสลายใดๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินที
เช่าเพราะความผิดของผู ้ เช่าหรือบุคคลในครอบครัวของผู ้เช่า
ข้ อ ๓ ผูให้
้ เช่าสัญญาว่า
(๑) จะออกใบรับเงินค่าเช่าทุกคราวทีรับชําระค่าเช่า
(๒) จะทําการซ่อมแซมทรัพย์สินทีเช่าตามหน้ าทีของผู ้ ให้ เช่า เว้ นแต่การซ่อมแซมเล็กน้ อยเพือ
สงวนรักษาทรัพย์สินอันเป็ นหน้ าทีของผู ้ เช่าดังกล่าวในข้ อสอง(๗)
ข้ อ ๔ ถ้ าผู ้ เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่านี ไม่ว่าด้ วยเหตุ ใดๆ ผู ้ ให้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสั ญญาเช่า
ได้ ทันที นอกจากนี ถ้ าผู ้ เช่าถูกศาลสังยึดทรัพย์ ให้ ถือว่าสั ญญานี เป็ นอั นเลิกกันทันที โดยผู ้ ให้ เช่าไม่
ต้ องบอกเลิก
ข้ อ ๕ เมือสัญญาเช่าระงับสิ นไปไม่ว่าด้ วยเหตุ ใดๆ ก็ตาม ผู ้ ให้ เช่ามีสิทธิเข้ าครอบครอง
ทรัพย์สินทีเช่า โดยถือว่าผู ้ เช่าและบริวารยินยอมออกจากทรัพย์สินทีเช่า ทั งนี โดยผู ้ ให้ เช่ามีสิทธิขย้นาย
ทรัพย์สินของผู ้เช่าและบุคคลในครอบครัวของผู ้ เช่าออกจากทรัพย์สินทีเช่า รวมทั งปิ ดประตู ใส่กุญแจ
ทรัพย์สินทีเช่าได้ ทันที และผู ้ เช่าตกลงจะเป็ นผู ้ รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายและความเสียหายทีเกิดขึ นจาก
การดังกล่าวเพียงผู ้ เดียว

ข้ อ ๖ ในวันทําสัญญานี ผู ้ เช่าได้ ตรวจตราทรัพย์สินทีเช่าแล้ ว เห็นว่ามีสภาพดีและเป็ นปกติดี
ทุกประการ และผู ้ให้ เช่าได้ ส่งมอบทรัพย์สินทีเช่าให้ แก่ผู ้ เช่าแล้ ว
สัญญานี ทําขึ นสองฉบับ มีข้อความตรงกั
น คู่สัญญาได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความในสั ญญานี
โดยตลอดแล้ ว จึงลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคั ญต่อหน้ าพยานและยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ
ลงชือ..........................................ผู ้ ให้ เช่า
(..........................................)
ลงชือ..............................................ผู ้ เช่า
(..........................................)
ลงชือ............................................พยาน
(..........................................)
ลงชือ............................................พยาน
(..........................................)

