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สัญญาเช่า (LEASE AGREEMENT) 
วนัท่ี (Date)……..……………………………… 

สัญญาฉบบัน้ีทาํขึ้นโดยและระหว่าง นาย/นาง/นางสาว……...…………………………………………………………………........................................................................... 

อาศยัอยูเ่ลขท่ี…...............หมู่ ….... ตาํบล/แขวง.................................... อาํเภอ/เขต...................................... จงัหวดั........................................โทร.............................................. 

By and between Mr. / Mrs. / Miss.......................................................................................................................................................................................................................... 

Address ............................................................................................................................................................................................................. Tel............................................... 

ต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผูใ้ห้เช่า” (Who is called “Landlord”) ฝ่ายหน่ึง 

กบั นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................หมายเลขพาสปอร์ต………….………………………สัญชาติ…………………………... 

อาศยัอยูเ่ลขท่ี…...............หมู่ ….... ตาํบล/แขวง.................................... อาํเภอ/เขต...................................... จงัหวดั........................................โทร.............................................. 

And Mr. / Mrs. / Miss.................................................................................................Passports No. ..............................................................Nationality..................................... 

Address .................................................................................................................................................................................................Tel ........................................................... 

ต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผูเ้ช่า” อีกฝ่ายหน่ึง(called the “Tenant”)โดยท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงกนัดงัน้ี 

Where by both parties agree as follows: 

1.ผูใ้ห้เช่าถือกรรมสิทธ์ิและมีสิทธิครอบครองบา้นเลขท่ี.................................โครงการ.................................................................................ซอย................................................ 

ถนน....................................................ตาํบล/แขวง.................................................. อาํเภอ/เขต................................................ จงัหวดั................................................................ 

ต่อไปน้ีในสัญญาเรียกว่า “ทรัพยสิ์น”อตัราค่าเช่าเดือนละ.............................................................. บาท (...............................................................................) 

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพกัอาศยัหรือ.................................................................................เท่านั้น 

1.The Premises shall mean the premises .................................................Project .............................................................................. Alley………………………..…………… 

Road………………………………… Sub District................................................. District ...................................................Province............................................................... 

Called “Premises”. The lessor agrees to let the Premises and the lessee agrees to rent the Premises from the Lessor. 

The Rental fee shall be ......................................... Baht/months. The purpose of this agreement is to us the Premises as the home and office project. 

2.สัญญาน้ีมีขอ้ตกลงกนั มีกาํหนดระยะเวลา .............. ปี………......เดือน  เร่ิมตน้ .................................................. หมดอายสุัญญาวนัท่ี............................................................ 

2. The term of this agreement shall be ................year................months. Commencing from ......................................................... to ................................................................ 

3. การจ่ายเงินค่าเช่าผูเ้ช่าจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นจาํนวนเงิน ....................................... บาท/เดือน (.................................................................) 

โดยจ่ายภายในวนัท่ี ..............................ของแต่ละเดือนปฏิทิน ซ่ึงทั้งสองฝ่ายไดต้กลงกนัไว ้ณ วนัทาํสัญญา 

3. The payment of the rental fee shall be ................................................................ Baht/months. 

The tenant agree to make pay not later than the .................................day of every calendar month to the landlord paid upon Date. 

4.กรณีท่ีผูเ้ช่าชาํระค่าเช่าเดือนใดล่าชา้ ผูเ้ช่ายอมจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ของจาํนวนเงินค่าเช่าท่ีคา้งชาํระ(....................บาท /วนั) นับแต่วนัท่ีครบกาํหนด

ชาํระ แต่ไม่เกิน 10 วนั หากชําระล่าช้าเกิน 10 วันนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดชําระ จะถือว่าผู้เช่าผิดนัดผิดสัญญาและผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยมิตอ้งบอกกล่าว

ล่วงหนา้อีก และตกลงยินยอมให้ผูใ้ห้เช่ามีสิทธิท่ีจะดาํเนินการงดหรือตดัการให้บริการต่างๆ ตามสัญญาให้บริการ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศพัท ์ระบบ

อินเตอร์เน็ต และบริการทัว่ไป ท่ีจดัให้แก่ผูเ้ช่าหรือสถานท่ีเช่าไดท้นัทีตามท่ีผูใ้ห้เช่าเห็นสมควร โดยผูเ้ช่าจะไม่มีการโตแ้ยง้คดัคา้นและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผูใ้ห้เช่า

ทั้งส้ิน และจะไม่เรียกค่าชด เชยใดๆ ทั้งส้ินจากผูใ้ห้เช่าสาํหรับความเสียหายหรือความไม่สะดวกท่ีเกิดขึ้นดงักล่าว 

4. Late payment any month shall be subject to interest at 1.25% per month on the unpaid amount calculate from the Original due date. (....................Baht/ day) Should the 

Tenant fail without justification to make rental payments by the due date of the not late than 10 day later payment, if tenant not pay in 10 day late the lease agreement 

will be finish. The Tenant may be deemed to be in default and the Landlord shall be entitled to immediately terminate this Agreement without prior notice, and/or to 

immediately suspend or terminate, in accordance with the Service Agreement, the various services, such as air-conditioning, electrical and water supply, Telephone, or any 

other communication services, and any general service regularly provided to the Tenant or to the leased premise, as he sees fit, and the Tenant shall not oppose nor contest 

such termination or suspension, and shall not claim any compensation whatsoever from the Landlord for any damage or inconvenience arising out of such action. 
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5. ในวนัทาํสัญญาฉบบัน้ีผูเ้ช่าไดม้อบเงินประกนัการเช่าเป็นเงินจาํนวน.......................เดือน ยอดเงิน ............................................บาท (...........................................................) 

และเงินค่าเช่าล่วงหนา้เป็นเงินจาํนวน............................เดือน ยอดเงิน..................................................... บาท (........................................................................)ไวใ้ห้แก่ผูใ้ห้เช่า 

ซ่ึงเงินประกนัเป็นการประกนัการปฏิบติัการตามสัญญา และเป็นการประกนัความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นท่ีเช่าเน่ืองจากความผิดของผูเ้ช่าหรือบริวารของผู้

เช่าซ่ึงไดน้าํมาอาศยัอยู่ในทรัพยสิ์น หลงัจากสัญญาเช่าส้ินสุดลง หากมีการยกเลิกสัญญาท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิดของผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่าตกลงจะคืนเงินประกนัให้ผูเ้ช่าหลงัวนัท่ี

สัญญาน้ีส้ินสุด หลงัจากเช็คความเรียบร้อยของสถานท่ีให้เช่า ชาํระค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเป็นหนา้ท่ีชาํระของผูเ้ช่าเรียบร้อยแลว้ 

5. The lessee gives a deposit in the amount of ..................................................Baht, 

Advance payment in the amount of ...........................................Baht and a deposit payment as for security for any damage or loss the lessor may suffer due to the breach, 

Non-performance or non-observance by the lessee of any contained covenants herein. If the termination of this agreement is not caused by the lessee’s fault, the rest of 

deposit must be refunded the lessee after have check the property. Lessee rents the house assuming that all electricity, plumbing, and water system are well working at the 

time of rental. But if there are the outstanding expenses with the electricity, plumbing, or water system, the lessee will take full responsibility. 

Lease Terms (year / month / day).................................... Rental rate………………….....………... Baht / month. 

 

Information 

Amount (Baht) 

Month Amount VAT / TAX Net 

5.1 Deposit payment (เงินประกนัความเสียหาย) 
    

5.2 Advance payment (เงินค่าเช่าล่วงหนา้) 
    

5.3 Additional charges (เงินค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) 
    

5.4 .................................................................. 
    

Total 
    

 

6. ตลอดระยะเวลาในการเช่าค่านํ้าประปา, ค่าไฟฟ้า, อินเตอร์เน็ต และค่าเก็บขยะ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดอนัเกิดจากผูเ้ช่าไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน ผูเ้ช่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบ 

6. The lessee shall be responsible for the costs of electricity, gas, internet, telephone, garbage collection, water per individual meter of usage at the premises or any other 

expense incur by the action of the lessee in any event during the tenure of this agreement. 

จะชาํระ Tenant shall pay: 

• -ค่าไฟฟ้า / เดือน Electricity by bill / monthly 

• -ค่านํ้า / เดือนWater supply by bill / monthly 

• Common Fee ......................................Baht/Month 

• Internet Charge................................... Baht/Month 

 

7. ผูเ้ช่าจะตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายและจะรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีเช่าเหมือนเช่นบุคคลควรระวงัรักษาทรัพยสิ์นของตน ยกเวน้ความเสียหายเน่ืองจากเส่ือมสภาพท่ี

ยอมรับได ้

7. The Lessee shall be responsible for any loss or damage caused to the premises and furniture, fixtures and electrical appliances and shall maintain the premises, as an 

ordinary prudent man shall do to his own property. Damage due to deterioration is acceptable. 

 

8. ผูเ้ช่าจะไม่นาํสินคา้ ส่ิงของวสัดุท่ีผิดกฎหมายเขา้มาไวห้รือขาย หรือจาํหน่ายในทรัพยสิ์นท่ีเช่า หรือเมื่อผูใ้ห้เช่าพิจารณา เห็นว่าสินคา้ วตัถุใด ไม่สมควรจะอยูใ่นทรัพยสิ์น

ท่ีเช่า ผูเ้ช่าตอ้งขนยา้ยส่ิงของนั้นๆออกไปจากทรัพยสิ์นท่ีเช่าทนัทีดว้ยค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่าเอง 

8. The lessee is not allowed to bring any illegal materials to keep or sell in the premises. In case the lessor considers any material improper to be kept or sold in the premises, 

the lessee must move out such at its own cost. 
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9. ผูใ้ห้เช่าไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายแก่ทรัพยสิ์นท่ีผูเ้ช่านาํมาไวใ้นทรัพยสิ์นท่ีเช่า 

9. The lessor shall not be responsible for any loss or damage to the property of the lessee. 

 

10. ห้ามมิให้ผูเ้ช่านาํทรัพยท่ี์เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอ่ืนหรือโอนสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้เช่า ซ่ึงความ

ยินยอมดงักล่าวจะตอ้งไม่ถูกยบัย ั้ง มีเง่ือนไข หรือทาํให้ล่าชา้โดยเหตุไม่อนัควร และห้ามผูเ้ช่านาํทรัพยสิ์นท่ีเช่าตามสัญญาน้ีไปประกอบกิจการอนัผิดกฎหมายศีลธรรม 

ขนบธรรมเนียม หรือทาํให้บา้นใกลเ้คียงไดรั้บความเดือดร้อนโดยเด็ดขาด 

10. The lessee is not allow to assign or sublet the premises or any part thereof without prior written consent of the lessor, which consent shall not be unreasonably withheld, 

conditioned or delayed. The lessee is also not allowed to use the premises for the unlawful, immoral, unusual, or disturbing purposes. 

 

11. หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะต่อเติมดดัแปลง ซ่อมแซม ตกแต่งส่วนหน่ึงส่วนใดของทรัพยสิ์นท่ีเช่านับถดัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผลผูกพนัเป็นตน้ไป ผูเ้ช่าตอ้งกระทาํดว้ยค่าใชจ่้าย

ของผูเ้ช่าเองทั้งส้ิน และตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้เช่าก่อนซ่ึงความยินยอมดงักล่าวจะตอ้งไม่ถูกยบัย ั้งมีเง่ือนไข หรือทาํให้ล่าชา้โดยไม่มีเหตุอนัควร 

หากมีการยกเลิกสัญญา หรือสัญญาส้ินสุด ส่ิงใดท่ีเป็นการต่อเติม ดดัแปลง ซ่อมแซม หรือตกแต่งถาวรผูเ้ช่าตกลงมอบกรรมสิทธ์ิในส่ิงนั้นให้แก่ผูใ้ห้เช่า ส่ิงใดท่ีเป็นการต่อ

เติมดดัแปลง ซ่อมแซม ตกแต่งชัว่คราว ผูเ้ช่าจะร้ือถอนและขนยา้ยออกไปจากทรัพยสิ์นท่ีเช่าดว้ยค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่าเอง 

11. The lessee shall not make any modification to any part of the premise without the prior written consent of the lessor, with consent shall not be unreasonably withheld, 

conditioned or delayed. If the lessee modifies the permanent structure of the premises or decorates following the give consent, the lessee agrees to transfer the ownership 

of the modified or decorated property to the lessor. Any temporary structure added with the consent of the lessor at the expense of the lessee will be removed and retained 

by the lessee at the termination of this agreement. 

 

12.หากผูเ้ช่าประพฤติผิดสัญญา หรือหากสัญญาเช่าตอ้งเลิกกนั ผูเ้ช่าตอ้งขนยา้ยสินคา้วตัถุส่ิงของรวมทั้งบริวารออกไปจากทรัพยสิ์น ภายใน …………….……. นบัจากวนัท่ี

สัญญาน้ีเลิกกนั หากผูเ้ช่าไม่ยอมเลิกใชป้ระโยชน์หรือไม่ยอมขนทรัพยสิ์น และบริวารออกไปจากท่ีเช่าดงักล่าวผูใ้ห้เช่ามีสิทธิริบเงินประกนั และมีสิทธิเขา้ครอบครองทรัพย์

ท่ีเช่าไดท้นัที 

12. If the lessee infringes any section of this agreement, or the agreement ends for whatever reason, the lessee will move out, at its own cost, all of its belongings, possessions, 

as well as its dependents from the Premise in …….. . . . . . . .………………… since the date of termination. The lessor shall have the right to seize the deposit and repossess 

the property. 

 

13.ในกรณีใดๆก็ตาม จะไม่ถือว่ามีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงใด ๆ ในสญัญาน้ีเวน้แต่การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีการลงลายมือช่ือโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเท่านั้น 

13. Any changes or modifications to this agreement must be done in writing and signed by both parties. 

 

14. ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้6 แห่งสัญญาน้ีผูใ้ห้เช่าตกลงซ่อมแซมในส่วนความเสียหายของทรัพยสิ์นหลกั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากการกระทาํของผูเ้ช่า เช่น แผน่ดินไหว นํ้าท่วม เป็นตน้ 

14. Notwithstanding the section 6, the lessor shall be responsible for damage to building or contents in storage caused by natural phenomena such as earthquakes, floods. 

 

15. ผูเ้ช่าตกลงท่ีจะซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีไม่ใช่ความเสียหายหลกัเช่น หลอดไฟขาด หรือสายโทรศพัทข์าด เป็นตน้ 

15. The Lessee shall be responsible for the maintenance; for example, the light bulb goes out; the telephone cord wears out, etc. 

 

16. กรณีท่ีมีการละเมิดสัญญาเกิดขึ้น เพ่ือความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งมีบุคคลท่ีสาม คือเจา้หน้าท่ีท่ีมีความเป็นกลางไม่มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด

เป็นพิเศษ และตอ้งมาจากการตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายมาเป็นผูพิ้จารณาตดัสิน 

16. In the case of the breach of contract, a mediator shall be used to settle the matter. This mediator shall be a third person that does not have special relationship with either 

party and does not side with anyone. 

 

17. ผูใ้ห้เช่าจะส่งมอบอาคารสถานท่ีในสภาพปัจจุบนัให้แก่ผูเ้ช่าเช่า 

17. The lessor shall deliver the premises in current condition to the lessee. 

 

อ่ืนๆ  Other.................................................................................................................................................................. 
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สัญญาน้ีไดท้าํขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยยึดภาษาไทยเป็นหลกั 

This agreement is made in both Thai and English versions. The Thai version shall be used if any problem arises. 

 

สัญญาน้ีทาํขึ้นเป็นสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดดีแลว้และตกลง ท่ีจะปฏิบติัตามทุกประการจึงได้ลงลายมือและ

ประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยานและถือไวฝ่้ายละฉบบั 

This agreement is prepared in duplicate identical wording. Both parties have read and fully understand its contents and agree to comply with its terms and conditions. 

The Lessor and the Lessee are to keep one signed copy each. 

 

บญัชีธนาคาร BANK ACCOUNT:....................................................................................Name............................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               ผูใ้ห้เช่า LANDLORD 

                                                                                                                                                                                   ............................................................ 

                                                                                                                                                                                  (............................................................) 

                                                                                                                                                                                  ................../......................../................... 

                                                                                                                                                                                                  ผูเ้ช่า  TENANT 

                                                                                                                                                                                   ............................................................ 

                                                                                                                                                                                  (............................................................) 

                                                                                                                                                                                  ................../......................../................... 

 

                                                                                                                                                                                            ทนายความWitness Lawyer 

                                                                                                                                                                                   ............................................................ 

                                                                                                                                                                                  (............................................................) 

                                                                                                                                                                                  ................../......................../................... 

 

                                                                                                                                                                                                    พยานWitness 

                                                                                                                                                                                   ............................................................ 

                                                                                                                                                                                  (............................................................) 

                                                                                                                                                                                  ................../......................../................... 

 


