หนังสือสัญญาเช่ าบ้ าน
ฉบับที่ ……….

สัญญาทาที่ ………………………………. ณ วันที่ ………. .
เดือน……………. . พ.ศ………………. ..
ระหว่ าง…………………………………………………. ……………. . ซึ่ ง
ต่ อไปนีเ้ รี ยกว่ าผู้ให้ เช่ าฝ่ ายหนึ่งกับ
………………………………………………………………. ซึ่ งต่ อไปนีร้ ี ยก
ว่ า ผู้เช่ าอีกฝ่ ายหนึ่งได้ ทาสัญญา กันดังต่ อไปนี ้
ข้ อ 1. ผู้ให้ ผ้ เู ช่ าตกลงให้ เช่ าและผู้เช่ าตกลงรั บ
เช่ า………………………………. . เพื่อค้ าขาย ……………………….
ตาบล………………………จังหวัด…………………………มี
กาหนดเวลา……. . ปี นับตั้งแต่ วนั ที่ …………. เดือน………………………
พ.ศ……………เป็ นต้ นไป โดยผู้เช่ ายอมเสี ยค่ าเช่ าให้ แก่ ผ้ ใู ห้ เช่ า เป็ นเงินค่ าเช่ าเดือน
ละ………………บาท……………สตางค์ ( ………………………. . บาท)
ข้ อ 2. ผู้ให้ เช่ าได้ รับเงินล่ วงหน้ าไว้ เป็ นประกันการเช่ าจากผู้เช่ าเป็ นจานวน
เงิน…………. บาท
ข้ อ 3. ผู้เช่ ายอมชาระค่ าเช่ าแก่ ผ้ ใู ห้ เช่ าภายในวันที่ ………………………ของ
เดือนทุกๆ เดือน ถ้ าไม่ ชาระตามกาหนดนีผ้ ้ เู ช่ ายอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ ายึดทรั พย์ สินของผู้เช่ าได้ และใสกุญแจห้ องของ
ผู้เช่ าก็ได้
ข้ อ 4. ค่ าภาษีโรงเรื อนและที่ดินผู้………………………………………. .
เป็ นผู้เสี ย

ข้ อ 5. ผู้เช่ ายอมรั บรั กษาตัวบ้ านที่เช่ ามิให้ ชารุ ดทรุ ดโทรมไปกว่ าเดิม ถ้ าผู้เช่ ามีความประสงค์
จะดัดแปลงหรื อเพิ่มเติมสิ่ งใดลงไปอีก ต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรก่ อนจึงจะทาได้
ถ้ าเกิดการเสี ยหายใดๆ ขึน้ ผู้เช่ ายอมรั บผิดใช้ ค่าเสี ยหายทั้งสิ ้น
ข้ อ 6. บรรดาสิ่ งก่ อสร้ างหรื อซ่ อมแซมลงในบริ เวณบ้ านเช่ านี ้ เมื่อผู้เช่ าออกจากบ้ านเช่ า ห้ าม
มิให้ รื้อถอนหรื อทาลายเป็ นอันขาด และสิ่ งก่ อสร้ างซ่ อมแซมดังกล่ าวแล้ วนั้นต้ องตกเป็ นของผู้ให้ เช่ าทั้งสิ ้น
โดยผู้เช่ าจะเรี ยกค่ าเสี ยหายใดๆ ไม่ ได้ เลย ถ้ าเกิดอัคคีภัยขึน้ สัญญานีเ้ ป็ นอันระงับสิ ้นสุดลง
ข้ อ 7. ผู้เช่ ารั บว่ าจะไม่ ให้ ผ้ อู ื่นเช่ าช่ วงต่ อไปอีกทอดหนึ่ง เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่ า
เป็ นลายลักษณ์ อักษร และจะไม่ ยอมให้ ผ้ หู นึ่งผู้ใดอยู่อาศัยดาเนินกิจการค้ าขายหรื อรั บใช้ ในหน้ าที่ใดๆ
ภายในสถานที่เช่ านี ้ เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่ าเป็ นลายลักษณ์ อักษร และผู้เช่ ายอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ าหรื อ
ตัวแทนของให้ ผ้ เู ช่ าเข้ าตรวจดูบ้านเช่ าได้ เสมอ ถ้ าผู้เช่ าออกไปจากบ้ านไม่ ว่ากรณี ใดผู้เช่ าจะเรี ยกค่ าเสี ยหาย
หรื อค่ าขนย้ ายจากผู้ให้ เช่ าไม่ ได้
ข้ อ 8. ผู้เช่ าต้ องจัดการในบริ เวณบ้ านเช่ าอย่ าให้ มีสิ่งโสโครกและมีกลิ่นเหม็น และไม่ กระทา
การอึกทึกจนคนอื่ นได้ รับความราคาญปราศจากความปกติสุข และไม่ เก็บรั กษาสิ่ งที่เป็ นเชื ้อเพลิงและไม่
กระทาสิ่ งใดๆ ที่น่าหวาดเสี ยวหน้ าจะเป็ นอันตรายแก่ ผ้ อู ยู่ใกล้ เคียง
ข้ อ 9. ถ้ าผู้เช่ าจะประกันเพลิงไหม้ สาหรั บทรั พย์ สมบัติหรื อสิ นค้ าของตนภายในบริ เวณบ้ าน
เช่ าต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรก่ อนจึงจะประกันเพลิงไหม้ ได้
ข้ อ 10. ถ้ าผู้เช่ าจะประพฤติผิดล่ วงละเมิดสัญญาแม้ แต่ ข้อหนึ่งข้ อใด หรื อกระทาผิด
วัตถุประสงค์ ข้อหนึ่งข้ อใด ยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ าทรงไว้ ซึ่งสิ ทธิ ที่จะเข้ ายึดครอบครองสถานที่และสิ่ งที่เช่ าได้ โดย
พลันและมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาทันที
ข้ อ 11. เมื่อครบกาหนดสั ญญาเช่ าก็ดี หรื อผู้เช่ าผิดสัญญาเช่ าก็ดี ผู้เช่ ายอมให้ ถือว่ าผู้เช่ ายอม
ออกจากที่เช่ า
ข้ อ 12. ถ้ าผู้ให้ เช่ าตกลงขายทรั พย์ สินที่เช่ าให้ แก่ ผ้ ใู ดก่ อนครบกาหนดการเช่ าตามสัญญานี ้
ผู้ให้ เช่ าจะแจ้ งให้ ผ้ เู ช่ าทราบล่ วงหน้ าเพื่ อผู้เช่ าเตรี ยมตัวออกจากทรั พย์ สินที่เช่ าเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่ าสองเดือน
และผู้ให้ เช่ าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ เู ช่ าทราบด้ วยว่ าจะตกลงขายแก่ ผ้ ใู ดเป็ นเงินเท่ าใดเพื่อผู้เช่ าจะได้ มีโอกาสตกลง
ซื ้อได้ ก่อนในเมื่อเห็นว่ าสมควร

ข้ อ 13. ทั้งสองฝ่ ายมีความเข้ าใจในข้ อสัญญานีโ้ ดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือไว้ เป็ น
หลักฐาน

ลง
ชื่ อ………………………………………ผู้เช่ า

( ………….. …………………………)
ลง
ชื่ อ………………………………………ผู้ให้ ช่า

( ………………………………………)
ลง
ชื่ อ………………………………………พยาน

( ………………………………………)

ลง
ชื่ อ………………………………………พยาน

( ………….. …………………………)

