
                                                                                                                                     

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ.  2543
----------------------------

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน ของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดพ.ศ.2540  มาตรา 69 และมาตรา 77 แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 5 และมาตรา 88
แหงพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล พ.ศ.2537  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ…..”

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก



2
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2531
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคการบริหารสวนตํ าบลพ.ศ.2538
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคํ าสั่งอื่นในสวนท่ีกํ าหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํ านาจตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กํ าหนดหลัก

เกณฑและกํ าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดํ าเนินใหเปนไปตามระเบียบนี้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํ านาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวาราชการจังหวัดได

หมวด 1
ขอความทั่วไป

ขอ 5  ในระเบียบนี้
“ประโยชนตอบแทน”  หมายความวา คาเชา เงิน สิ่งของ หรือสิทธิอยางอื่น ท่ีใหเปนการตอบแทนการใชประโยชนในทรัพยสิน
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตํ าบล และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่นท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล

และผูบริหารทองถ่ินอื่นท่ีกฎหมายกํ าหนด
“พนักงานสวนทองถิ่น”  หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตํ าบล และพนักงานสวน

ทองถ่ินอื่นท่ีกฎหมายกํ าหนด
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หมวด 2
การจัดหาประโยชนในทรัพยสิน

ขอ 6  การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดํ าเนินการโดยวิธีประมูล
(1) มีกํ าหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถ่ิน เปนผูมีอํ านาจอนุมัติ
(2) มีกํ าหนดเกินสามป ใหสภาทองถ่ินเปนผูอนุมัติ

การใหเชาตามวรรคหนึ่ง ถามีความจํ าเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบดํ าเนินการเปนอยางอื่น  โดยไมตองดํ าเนินการประมูลก็ได  ท้ังนี้เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย

ขอ 7 การใหเชาท่ีดินเพื่อกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางท่ีมีลักษณะถาวร ใหมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ใหผูเชายกกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งกอสรางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(2) ใหผูเชาไดรับสิทธิการเชาอาคารหรือสิ่งกอสรางมีกํ าหนดไมเกินสามปนับแตวันลงนามสัญญาเชา
(3) ใหผูเชาประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งกอสรางในอัตราไมตํ่ ากวาราคาทุนกอสรางท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินกํ าหนดในนามขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูเอาประกันและผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาเปนผูชํ าระเบี้ยประ
กันภัยแทนผูใหเชาท้ังสิ้น

(4) ใหผูเชาชํ าระคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํ ารุงทองท่ีหรือภาษีอ่ืนใด ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ เก่ียวกับการเชาแทน
ผูใหเชาท้ังสิ้น
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ถามีเหตุจํ าเปนและเพื่อประโยชนของทางราชการ ท่ีจะใหอาคารหรือสิ่งกอสรางยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผูเชา และหรือใหผูเชา

ประกันอัคคีภัยหรือสิ่งกอสรางในอัตราตํ่ ากวาทุนกอสราง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดหาประโยชนเสนอคณะกรรมการจัดหาประโยชน
ตามขอ 15 วรรคหนึ่ง พิจารณาและใหสภาทองถ่ินอนุมัติ

ขอ 8 ภายใตบังคับตามขอ 6 การใหเชาใหดํ าเนินการโดยวิธีประมูล ตามวิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ใหปดประกาศหรือใบแจงความเรื่องดังกลาวโดยเปดเผย ณ สํ านักงานขององคกร
(2) ใหมีหลักประกันซองประมูลโดยมีมูลคาเปนจํ านวนเงินไมตํ่ ากวารอยละหา แตไมเกินกวารอยละ

สิบของประโยชนตอบแทนขั้นตํ่ าตามขอ 15(1)
(3) ใหผูประมูลไดไปทํ าสัญญาเชากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หากไมไปทํ าสัญญาเชาภายในกํ าหนดดังกลาว หรือไมวางหลักประกันสัญญาเชาตามขอ 17 ในวันทํ าสัญญา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินริบ
หลักประกันตาม (2)

(4) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ผูมีอํ านาจอนุมัติกํ าหนดเปนกรณี ๆ ไป
ขอ 9  ประกาศหรือใบแจงความตามขอ 8(1) อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะใหเชา
(2) คุณสมบัติของผูเขาประมูลตองมีภูมิลํ าเนาหรือถ่ินท่ีอยูเปนหลักแหลงมีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือไดและไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความ

คุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลเวนแตรัฐบาลของผูเขาประมูลจะไดมีคํ าสั่งใหสละเอกสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น
(3) ใหผูเขาประมูลเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(4) กํ าหนดวัน เวลาและสถานที่รับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล
(5) จํ านวนเงินท่ีกํ าหนดเปนหลักประกันซอง สถานที่รับหลักประกันซองและใหกํ าหนด องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะริบหลักประกัน

ซอง
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(6) กํ าหนดใหผูประมูลไดวางหลักประกันสัญญาเชาตามอัตราท่ีกํ าหนดไวในขอ 17
(7) ใบเสนอราคาประมูลใหลงจํ านวนเปนตัวเลขและตัวหนังสือถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสํ าคัญ
(8) ซองประมูลตองผนึกใหเรียบรอยกอนย่ืน
(9) กํ าหนดใหผูเขาประมูลหรือผูแทนซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือย่ืนซองประมูลตอ คณะกรรมการรับซองประมูล
(10) ใหระบุสถานที่ท่ีผูเขาประมูลจะติดตอ เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลอสังหาริมทรัพยท่ีจะใหเชา และแบบสัญญาเชา
(11) ใหสงวนสิทธิไวดวยวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะใหผูประมูลรายใดก็ไดเชาอสังหาริมทรัพยท่ีทํ าการประมูล

โดยไมจํ าเปนตองใหผูท่ีเสนอประโยชนตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิก การประมูลคร้ังนั้นก็ได  ท้ังนี้ ผูเขาประมูลไมมีสิทธิเรียกรองคาเสีย
หายใด ๆ

ขอ 10  การประมูลตามขอ 6  ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดํ าเนินการเรื่องดังกลาว ดังตอไปนี้
(1) คณะกรรมการรับซองประมูล
(2) คณะกรรมการเปดซองประมูล
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตละคณะ ใหประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนซึ่งเปนพนักงานสวนทองถ่ินตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบ

เทาขึ้นไปและกรรมการอีกอยางนอยสองคนซึ่งเปนพนักงานสวนทองถ่ิน หากไมสามารถแตงตั้งพนักงานสวนทองถ่ินทํ าหนาท่ีดังกลาวได  เนื่อง
จากมีพนักงานสวนทองถ่ินไมเพียงพอหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได หรือกรณีจํ าเปนหรือเพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะ   แตงตั้งขาราชการอื่นเปนประธานกรรมการหรือกรรมการก็ได

การประมูลรายเดียวกัน หามแตงตั้งผูซึ่งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการตาม (1) เปนประธานกรรมการหรือ
กรรมการในคณะกรรมการตาม (2)
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ขอ 11 การประชุมเพื่อปรึกษาและปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตามขอ 10 และขอ 15 แตละคณะตองมีกรรมการพรอมกันไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํ านวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ มติของคณะกรรมการดังกลาว
ใหถือเสียงขางมาก

ขอ 12 คณะกรรมการรับซองประมูลใหมีหนาท่ี ดังตอไปนี้
(1) รับซองประมูลโดยใหลงทะเบียนไวเปนหลักฐานและบันทึกไวท่ีหนาซองประมูลวาเปนของผูใด แลวใหลงลายมือชื่อกํ ากับไวดวย
(2) ตรวจสอบหลักประกันซองประมูลรวมกับเจาหนาท่ีการเงินเมื่อถูกตองแลว ใหเจาหนาท่ีการเงินออกใบรับใหแกผูย่ืนซองประมูลไว

เปนหลักฐาน
(3) รับเอกสารตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่กํ าหนดไวในประกาศหรือใบแจงความเรื่องการประมูล
(4) เมื่อพนกํ าหนดระยะเวลารับซองประมูลแลว หามรับซองประมูลอีกและใหรีบสงมอบซองประมูล ท้ังหมด เอกสารตาง ๆ ตาม (3)

พรอมดวยบันทึกรายงานการรับซองประมูลตอคณะกรรมการเปดวองประมูลเพื่อดํ าเนินการตอไป
ขอ 13  คณะกรรมการเปดซองประมูลใหมีหนาท่ี ดังตอไปนี้
(1) เปดซองประมูลโดยเปดเผยตอหนาผูเขาประมูลหรือผูแทนซึ่งมีอยูในขณะเวลาเปดซองและใหบันทึกประโยชนตอบแทนจากใบเสนอ

ราคาประมูลทุกฉบับไวในบัญชีเปรียบเทียบประโยชนตอบแทนและใหลงลายมือชื่อกํ ากับไวดวย
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขาประมูล และเอกสารตาง ๆ วาเปนไปตามเงื่อนไขในประกาศหรือใบแจงความเรื่องการประมูลหรือไม
(3) พิจารณาใบเสนอราคารายที่เสนอโดยถูกตองตาม (2)
(4) พิจารณาคัดเลือกผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดและใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการเปดซองที่จะตอรองประโยชน

ตอบแทนการใหเชาหรือไมก็ได โดยคํ านึงถึงประโยชนตอบแทนขั้นตํ่ าตามขอ 15(1) เปนเคร่ืองประกอบการพิจารณา
ถามีผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดเทากันหลายราย ใหคณะกรรมการเปดซองประมูลเรียกผูเสนอประโยชนตอบแทนการให

เชาสูงสุดดังกลาวมาเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาใหมพรอมกันดวยวิธีย่ืนซองประมูลหรือโดยวาจา
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(5) เสนอความเห็นพรอมท้ังเอกสารเกี่ยวกับการประมูลท่ีไดรับไวท้ังหมด ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ
ขอ 14  การประมูลใหเชาตามขอ 6  หากไมมีผูใดมาประมูลหรือมีผูเขาประมูลแตเสนอประโยชนตอบแทนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตํ่ ากวาท่ีกํ าหนดตามขอ 15(1) ใหผูบริหารทองถ่ินสั่งยกเลิกการประมูลคร้ังนั้น
ในกรณีท่ีมีผูประมูลเพียงรายเดียว และคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดํ าเนินการตอไปใหดํ าเนินการรตามขอ 13(4) โดย

อนุโลม
ขอ 15 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดํ าเนินการเสนอผูวาราชการจังหวัด หรือนายอํ าเภอหรือปลัด

อํ าเภอผูเปนหัวหนาประจํ าก่ิงอํ าเภอกรณีองคการบริหารสวนตํ าบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาประดยชนจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ินท่ีจัดหาประโยชน เปนประธานกรรมการ  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดหา
ประโยชน    ผูแทนสวนราชการที่เก่ียวของ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณเก่ียวกับการกํ าหนดอัตราคาเชามีจํ านวนตามความ
เหมาะสมเปนกรรมการ

ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาท่ี ดังนี้
(1) กํ าหนดประโยชนตอบแทนขั้นตํ่ าของการจะใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินลวงหนาไวโดยใหคํ านึงถึงสภาพ

และทํ าเลของอสังหาริมทรัพยนั้น
(2) กํ าหนดหลักเกณฑการเชาและการตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระยะเวลาการใหเชาและตออายุ

สัญญาเชาและอัตราคาเชา ภายหลังการตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ังนี้ ใหกํ าหนดไวลวงหนากอนเชา
และการตออายุสัญญาเชาทุกคร้ัง

(3) กํ าหนดคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชา และการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยนั้น
การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีประโยชนตอบแทนไมตํ่ ากวาอัตราท่ีคณะกรรมการจัดหาประโยชน

กํ าหนด เวนแตกรณีมีเหตุจํ าเปนใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโดยเสียงขางมากยกเวนเปนกรณีเฉพาะรายไป
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ขอ 16 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คท่ีธนาคารรับรองหรือเช็คท่ีธนาคารสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันท่ีท่ีใชเช็คนั้นชํ าระตอเจาหนาท่ีหรือกอนวันนั้นไมเกินสามวันทํ าการ
(3) หนังสือคํ้ าประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่กํ าหนดทายระเบียบนี้
(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ขอ 17  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียกเก็บหลักประกันสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยจากผูเชาในอัตราไมตํ่ ากวารอยละหาแตไมเกินรอย

ละสิบของประโยชนตอบแทน
ขอ 18  สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามแบบตัวอยางทายระเบียบนี้
กรณีท่ีไมอาจทํ าสัญญาเชาตามวรรคหนึ่งไดและจํ าเปนตองรางสัญญาเชาใหม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงรางประกาศหรือรางใบ

แจงความพรอมท้ังรางสัญญาเชานั้นไปใหสํ านักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตการทํ าสัญญาเชาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของอัยการ
จังหวัดหรือสํ านักงานอัยการสูงสุดแลว

ขอ 19  การตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(1) มีกํ าหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูอนุมัติ
(2) มีกํ าหนดเกินสามป ใหสภาทองถ่ินเปนผูอนุมัติ
ขอ 20  การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาหรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(1) อายุสัญญาเชาท่ีเหลืออยูไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูมีอํ านาจอนุมัติ
(2) อายุสัญญาเชาท่ีเหลืออยูเกินสามป ใหสภาทองถ่ินมีอํ านาจอนุมัติ
ขอ 21 เวนแตจะกํ าหนดไวเปนอยางอื่น การเปลี่ยนตัวผูเชาตามวัย 20 จะกระทํ าไดก็ตอเมื่อผูเชาเดิม ตายหรือสาบสูญกอนท่ีสัญญาเชาจะ

สิ้นสุดและใหบันทึกตอทายสัญญาเชาเดิมโดยระบุสาเหตุของการเปลี่ยนตัวผูเชาดวย
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ขอ 22  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียกเก็บคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาและการ

เปลี่ยนตัวผูเชาจากผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามอัตราท่ีคณะกรรมการจัดหาประโยชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นกํ าหนด

ขอ 23  หากผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประสงคจะตออายุสัญญาเชาใหทองถ่ินแจงใหผูเชาใหย่ืนคํ าขอตออายุ
สัญญาเชาพรอมท้ังเสนอประโยชนตอบแทนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณากอนท่ีสัญญาเชาเดิมจะสิ้นสุดไมนอยกวาหกสิบวัน ใหองค
กรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาคํ าขอดังกลาวถาเปนตามหลักเกณฑตามขอ 15(2) แลวเสนอผูมีอํ านาจอนุมัติตามขอ 19

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาคํ าขอตออายุสัญญาเชาตามวรรคหนึ่ง ไมอยูในหลักเกณฑตามขอ 15(2) ก็ใหดํ าเนินการใหเชา
อสังหาริมทรัพยตามขอ 6

ขอ 24  การใหเชาชวงหรือการโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจะกระทํ าไดก็ตอเมื่อคูสัญญาไดตกลงกันโดยระบุไวในสัญญาเชาเดิมวาผู
ใหเชายินยอมใหผูเชานํ าอสังหาริมทรัพยท่ีเชาไปใหบุคคลอื่นเชาชวงหรือโอนกรรมสิทธิการเชาไดและใหบันทึกตอทายสัญญาเชาเดิมแสดงความ
ยินยอมระหวางผูเชากับผูเชาชวงหรือผูโอนสิทธิการเชากับผูรับโอนสิทธิการเชาตามแบบทายระเบียบนี้

ขอ 25  การใหเชาสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหผูบริหารทองถ่ินกํ าหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเชาใหเหมาะ
สมกับสภาพและลักษณะของสังหาริมทรัพยท่ีใหเชา กอนการเชาทุกคร้ัง

                                                                        บทเฉพาะกาล
ขอ 26  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดดํ าเนินการเรื่องเกี่ยวกับสัญญาการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยัง

ไมแลวเสร็จในวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ ก็ใหดํ าเนินการตอไปตามระเบียบเดิมจนกวาจะดํ าเนินการทํ าสัญญาแลวเสร็จ
             ประกาศ  ณ วันท่ี                                       พ.ศ 2543

                                                      (นาย ปริญญา  นาคฉัตรตรีย)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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(จ.ส.1)
สัญญาเลขท่ี…………….

ตวัอยางสัญญาเชาที่ดิน

สัญญานี้ทํ าขึ้น  ณ…………….………………………………………………………………………………………..….
เมื่อวันท่ี………….เดือน……………………………พ.ศ……….ระหวาง……… (ใหระบุชื่อหนวยการบริหาร  ราชการสวนทอง
ถ่ิน)……………โดย……………………………………………………………………….………………………………………..
ตํ าแหนง……………………………ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหเชา” ฝายหนึ่ง กับ……..(1) ก………………………..……..
 …………………………………….………….อยูบานเลขท่ี…………………………..หมูท่ี………………………………………
ตรอก/ซอย…………………………ใกลเคียงกับ………………………….ถนน…………………………………….………………
ต ําบล/แขวง……………….อํ าเภอ/เขต…………………..จังหวัด…………หรือ(1) ข.……….………………………….……………
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูเชา” อีกฝายหนึ่ง

คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงทํ าสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูใหเชาตกลงใหเชาและผูเชาตกลงเชาท่ีดินของผูใหเชาอยูหมูท่ี………………..ถนน…………………………………..

ตํ าบล………………………..อํ าเภอ…………..…………………………..จังหวัด…………………………………….……………..
ใกลเคียงกับ…………………………………………..ตรงตามแผนที่ระวาง…………………………………………..………………
หมายเลขที่ดิน…………………โฉนดที่………………………………..…………จํ านวนเนื้อท่ีประมาณ…………….………….ไร
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 ……………………..งาน…………………..ตารางวา ปรากฏตามแผนที่แนบทายสัญญาและใหถือวาเปน     สวนหนึ่งของสัญญานี้
เพื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
มีกํ าหนดเวลา………………ป (………………………..) นับตั้งแตวันท่ี…………………….เดือน…………………………………….
พ.ศ………………….……ถึงวันท่ี………………………เดือน……………………………พ.ศ………………..…ในอัตราคาเชา  ดังนี้

 1.1 ปท่ี…………ถึงปท่ี………ตารางวาละ………….….….บาท (…………………………………………….) ตอป รวมเปน
คาเชาปละ……………บาท (…………………………….)

 1.2 ปท่ี…………ถึงปท่ี……………..…ตารางวาละ……………...….บาท (…………………………………….) ตอป รวมเปน
คาเชาปละ……………บาท (…………………………….)

 1.3 ปท่ี…………ถึงปท่ี………ตารางวาละ………………..….บาท (…………………………………….……….) ตอป รวมเปน
คาเชาปละ……………บาท (…………………………….)

 1.4 ปท่ี………ถึงปท่ี………ตารางวาละ………………..….….บาท (………..……………………………..…….) ตอป รวมเปน
คาเชาปละ……………บาท (…………………………….)

ขอ 2 ในวันทํ าสัญญานี้ ผูเชาไดชํ าระคาเชาลวงหนาตั้งแตเดือน……….…………….…..พ.ศ………………………………….…
ถึงเดือน…………………………พ.ศ…………………….….รวม…………………………………ป เปนเงิน……………………….บาท
(…………………………………………) ใหแกผูใหเชาไวแลวตามใบเสร็จรับเงินเลขที่………………………………….………………
เลมท่ี…………………ลงวันท่ี………………………………เดือน…………………………………….พ.ศ……………………..……….
และผูเชาตองชํ าระคาเชาแกผูใหเชาทุก ๆ ป ภายในเดือน……………………………ของปถัดไป

ขอ 3 ในวันทํ าสัญญานี้ ผูเชาไดนํ าหลักประกันเปน………………………………………………………….………………………
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เปนจํ านวนเงิน…………………………………….……..บาท (…………………………………………………………….)มามอบใหแก
ผูใหเชาแลวตามใบรับ/ใบเสร็จรับเงินเลขที่………………………เลมท่ี……………………………….ลงวันท่ี…………………….……..
เดือน………………….พ.ศ…………..เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันนี้จะคืนให
เมื่อผูเชาพนจากขอผูกพันตามสัญญานี้แลว

ขอ 4 ผูเชาตกลงออกคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   ภาษีบํ ารุงทองท่ี   หรือภาษีอ่ืนใด   ตลอดจน              คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ท่ี
เก่ียวกับการเชาตามสัญญานี้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ   และขอบังคับ     ท่ีใชบังคับอยูแลวในขณะนี้ หรือท่ีจะออกใชบังคับตอไปในภายหนา
แทนผูใหเชาท้ังสิ้น โดยตองชํ าระใหแก             ผูใหเชา ภายใน 15 วัน  (สิบหา) วันนับแตวันไดรับแจงจากผูใหเชา

ขอ 5 ผูเชามีหนาท่ีปองกันและดูแลรักษาแนวเขตพื้นท่ี ตลอดท้ังบํ ารุงรักษาท่ีดินท่ีเชาใหอยูในสภาพเรียบรอยหามทํ าการเปลี่ยนแปลงขุด
ค ูคลอง บอ สระ  แหลงขังนํ้ าใด ๆ หรือตัดฟนตนไมยืนตนในที่ดินท่ีเชา       เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหเชากอน

ขอ 6 ถาผูเชามีความประสงคจะปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ ในท่ีดินท่ีเชาหรือดัดแปลง       ตอเติม  หรือร้ือถอนอาคารหรือ
สิ่งปลูกสรางใด ๆ  ท่ีมีอยูแลวในท่ีดินท่ีเชา  จะตองไดรับอนุญาตจากผูใหเชา     เปนหนังสือกอนจึงกระทํ าได  และบรรดาอาคารและสิ่งปลูก
สรางท่ีผูเชาปลูกสราง หรือดัดแปลง ตอเติมลงใน    ท่ีดินท่ีเชา  ผูเชายินยอมใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชา โดยผูใหเชาไมตองเสียคาตอบแทน
หรือคาใชจายใด ๆ  ท้ังสิ้น เวนแตผูใหเชาไมตองการบรรดาอาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาว   ผูเชาตองร้ือถอนออกไปโดยผูใหเชา    ไมตองเสีย
คาตอบแทนหรือคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น

ขอ 7 หามผูเชานํ าท่ีดินท่ีเชา อาคารหรือสิ่งปลูกสรางในที่ดินท่ีเชาท้ังหมดหรือบางสวนไปใหเชาชวง       โอนสิทธิการเชา ยอมใหผูอ่ืนใช
ประโยชนหรือใชประโยชนอ่ืนนอกจากเพื่อวัตถุประสงคในการเชาตามขอ 1         เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหเชากอน

ขอ 8 หามผูเชาใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชท่ีดินท่ีเชาเพื่อการใด ๆ อันเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม นาจะ      เปนการเสียหายแกท่ีดินท่ีเชา จะกอให
เกิดความเดือดรอนรํ าคาญแกผูใหเชาหรือผูอยูขางเคียงหรือกระทํ าการ       ใด ๆ อันเปนการละเมิดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
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ขอ 9 ผูเชายินยอมใหผูใหเชาหรือผูแทนของผูใหเชาเขาไปตรวจดูทรัพยสินท่ีเชาไดตลอดเวลาโดย           ผูเชาจะตองอํ านวยความ

สะดวกใหตามสมควร
ขอ 10 การชํ าระคาเชา คาภาษี คาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ผูเชาตองชํ าระใหแกผูใหเชาตามกํ าหนดเวลา หากชํ าระเกินเวลาผูเชาจะตอง

ชํ าระเบี้ยปรับใหผูใหเชาอีกในอัตรารอยละ 1.25 (หนึ่งจุดสองหา) ตอเดือน  ของเงิน ท่ีคางชํ าระ  เศษของเดือนใหนับเปน 1 เดือน
ขอ 11 ในการสงมอบที่ดินท่ีเชานี้   ผูใหเชาไมตองรับผิดชอบในความชํ ารุดบกพรองหรือการรอนสิทธิ์    ในท่ีดินท่ีเชา  และเงินคาเชาท่ีผู

เชาไดชํ าระไวแลว  ผูเชายินยอมใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชา  โดยผูใหเชา     ไมตองคืนไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น
ขอ 12 ในระหวางอายุสัญญาเชา ถาผูใหเชามีความจํ าเปนจะตองใชท่ีดินท่ีเชาเพื่อประโยชนของรัฐ     หรือของทางราชการ ผูเชายินยอม

ใหผูใหเชาบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวเปนหนังสือใหผูเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา………(………) วัน
ขอ 13 ถาผูเชาไมดํ าเนินการตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในขอ 1 ภายใน 1 ป(หนึ่งป)นับแตวันทํ าสัญญา    นี้ใหถือวาผูเชาผิดสัญญานี้
ขอ 14 ผูใหเชาจะออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูเชาทุกคร้ังท่ีไดรับชํ าระเงินจากผูเชา
ขอ 15 ในระหวางอายุสัญญาเชา ผูเชาจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการ      จัดหาประโยชนในทรัพยสินของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชบังคับอยูแลวในขณะทํ าสัญญานี้      ทุกประการ
ขอ 16 ถาผูเชาไมปฏิบัติตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใด ไมวาดวยเหตุใด ๆ จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูใหเชาแลว ผูเชายินยอมรับผิด

และยินยอมชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการที่ผูเชาไมปฏิบัติตามสัญญานั้น  ใหแกผูใหเชาโดยสิ้นเชิงภายในกํ าหนด……(………..) วัน นับแตวัน
ท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหเชา

ขอ 17 ในระหวางอายุสัญญาเชา  ถาผูเชาเปนบุคคลลมละลาย  มีเหตุท่ีทํ าใหผูใหเชาเชื่อวาผูเชาจะ   ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไปได
หรือผูใหเชามีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาและจํ าเปนตอง      เรียกผูเชาไปพบแตผูเชาไมไปพบผูใหเชาตามวันเวลาท่ีกํ าหนด  ใหถือวาผู
เชาผิดสัญญานี้
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ขอ 18 ถาผูเชาผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดในขอสาระสํ าคัญผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที และ      เมื่อผูใหเชาไดใชสิทธิบอก

เลิกสัญญาแลว  ผูเชายินยอมใหผูใหเชาริบหลักประกันตามขอ 3  เปนจํ านวนเงิน     ท้ังหมดหรือบางสวนก็ไดแลวแตผูใหเชาเห็นสมควร และผู
ใหเชายังมีสิทธิเรียกคาเสียหายอื่น ๆ จากผูเชา           (ถามี) ไดอีกดวย

ขอ 19 เมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลงเพราะครบกํ าหนดตามขอ 1 หรือเพราะความผิดของผูเชา  ผูเชา          จะตองปรับท่ีดินท่ีเชาใหอยูในสภาพ
เรียบรอยหรืออยูในสภาพเดิม โดยผูเชาและบริวารจะตองขนยายทรัพยสินและออกจากที่ดินท่ีเชาและตองสงมอบที่ดินท่ีเชานั้นใหแก  ผูใหเชา
ใหแลวเสร็จภายใน…….(..…….) วัน        นับแตวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลง

ในกรณีท่ีผูใหเชาไมตองการบรรดาอาคารและสิ่งปลูกสรางท่ีผูเชาทํ าลงในที่ดินท่ีเชาตามขอ 5                  ผูเชาตองร้ือถอนบรรดาอาคาร
และสิ่งปลูกสรางดังกลาว และขนยายใหแลวเสร็จภายในกํ าหนดเวลาตาม         วรรคหนึ่งดวย

ถาผูเชาไมปฏิบัติตามความในสองวรรคกอนผูเชายินยอมใหผูใหเชาจัดการหรือจางใหผูอ่ืนจัดการ        แทนไดโดยผูเชาจะเปนผูออกคา
ใชจายเองทั้งสิ้น  หากผูเชาไมออกคาใชจายดังกลาว   ผูเชายินยอมให                 ผูใหเชาหักเงินคาใชจายดังกลาวจากหลักประกันขอ 3  ถาไม
เพียงพอก็เรียกรองเอาจากผูเชาอีกได

สัญญานี้ทํ าขึ้นสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญา          นี้ดีตลอดแลว  จึงไดลงลายมือชื่อ
พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสํ าคัญตอหนาพยานและเก็บไวฝายละ   หนึ่งฉบับ

ลงชื่อ…………………………….ผูใหเชา
       (……………………………)
ลงชื่อ……………………………ผูเชา
      (……………………………)
ลงชื่อ…………………………….พยาน
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       (……………………………)
ลงชื่อ……………………………พยาน
      (……………………………)
ลงชื่อ…………(2)…..………….ผูใหความยินยอม
       (……………………………)

(1) ก. บุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู
      ข. นิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํ ากัด บริษัทจํ ากัด ใหระบุ

                      ดังนี้ (ชื่อนิติบุคคล……ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ………….…….…….มีสํ านักงานใหญ
                      อยูเลขท่ี……………..ถนน………………ตํ าบล/แขวง……………….อํ าเภอ/เขต……………

          จังหวัด………………….โดย………………………ผูมีอํ านาจลงนามผูกพัน…………………
          (ชื่อนิติบุคคล)…………………..ตามหนังสือรับรองของสํ านักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท…..
          ………………เลขท่ี……………….ลงวันท่ี……………….เดือน……………..พ.ศ…………
          (และตามหนังสือมอบอํ านาจลงวันท่ี……………………)  และใหนํ าหนังสือรับรองดังกลาว

                      แนบทายสัญญาไว
(2) ถาผูเชาเปนบุคคลธรรมดา หากมีคูสมรส ใหคูสมรส ลงชื่อใหความยินยอมดวย
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                                                                                                                                            (จ.ส.2)
สัญญาเลขท่ี…………….

ตวัอยางสัญญาเชาอาคารหรือสิ่งกอสราง

สัญญานี้ทํ าขึ้น  ณ…………….…………………………………………………………………………………………………….
เมื่อวันท่ี………….เดือน……………………………พ.ศ……….ระหวาง (ใหระบุชื่อหนวยการบริหารราชการสวนทอง
ถ่ิน)…………………………………….โดย……………………….………………………………………………………………..…….
ตํ าแหนง……………………………ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหเชา” ฝายหนึ่ง กับ……..(1) ก………………………………….…..
………………………………………………...อยูบานเลขท่ี…………………………………….…..หมูท่ี…………………..……………
ตรอก/ซอย…………………………ใกลเคียงกับ…………………………….………………….ถนน………………………………………
ต ําบล/แขวง………………….อํ าเภอ/เขต………………………………..จังหวัด…………………………………หรือ (1)ข…..……………
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูเชา” อีกฝายหนึ่ง

คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงทํ าสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูใหเชาตกลงใหเชาและผูเชาตกลงเชาอาคาร…………………………………………..…….. ………………………….รวมท้ังท่ี

ดินท่ีใชประโยชนตอเนื่องกับอาคารนั้นเลขที่……………….หมูท่ี………..ตรอก/ซอย…………………………………….…………ใกลเคียง
กับ…………………………….ถนน…………………………..ตํ าบล………………………..อํ าเภอ…………..…………………………..
จังหวัด…………………………..
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ซึ่งตั้งอยูบนท่ีดินตรงตามแผนที่ระวาง…………………………………หมายเลขท่ีดิน………………………………………………
โฉนดท่ี………………………จํ านวนเนื้อท่ีประมาณ…………….ไร……….……งาน……………..ตารางวา ปรากฏตามแผนที่แนบทายสัญญา
และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้เพื่อ……………………………………………………………………………………………..…
 …………………………………………………….มีกํ าหนดเวลา………………..ป (……………………………………………………)
นับตั้งแตวันท่ี………….เดือน………………….พ.ศ………ถึงวันท่ี………เดือน……………..………พ.ศ…………    ในอัตราคาเชาดังนี้

ขอ 2 ผูเชาตองชํ าระคาเชาอาคารรวมทั้งท่ีดินตามขอ 1 ในอัตราคาเชาดังนี้
2.1 ปท่ี…… ถึงปท่ี…….เดือนละ……….……..บาท (………………………………………….)

    2.2 ปท่ี…… ถึงปท่ี…….เดือนละ……….……..บาท (………………………………………….)
2.3 ปท่ี…… ถึงปท่ี…….เดือนละ……….……..บาท (………………………………………….)
2.4 ปท่ี…… ถึงปท่ี…….เดือนละ……….……..บาท (………………………………………….)
ขอ 3 ในวันทํ าสัญญานี้ ผูเชาไดชํ าระคาเชาลวงหนาตั้งแตเดือน……………………………..พ.ศ…………………………งง……

ถึงเดือน…………………………พ.ศ…………….รวม………..เดือน เปนเงิน………………………………………….…………….บาท
(………………………………………………………….…) ใหแกผูใหเชาไวแลวตามใบเสร็จรับเงินเลขที่…………………….………….
เลมท่ี……………………………ลงวันท่ี……………………..………เดือน……………………………….พ.ศ………………….………..
และผูเชาตองชํ าระคาเชาภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไปแกผูใหเชาทุก ๆ เดือน

ขอ 4 ในวันทํ าสัญญานี้ ผูเชาไดนํ าหลักประกันเปน……………………………………………………………..……………………
เปนจํ านวนเงิน………………………บาท (………………………………………………………………….……………….) มามอบใหแก
ผูใหเชาแลว ตามใบรับ/ใบเสร็จรับเงินเลขที่………………………….…เลมท่ี……………………………….………….ลงวันท่ี……………
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เดือน……………………..พ.ศ…………..เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันนี้จะคืนใหเมื่อผูเชาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญานี้แลว

ขอ 5 ผูเชาตกลงออกคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํ ารุงทองท่ี  หรือภาษีอ่ืนใด  ตลอดจน                 คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ท่ี
เก่ียวกับการเชาตามสัญญานี้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ี   ใชบังคับอยูแลวในขณะนี้หรือท่ีจะออกใชบังคับตอไปในภายหนาแทนผู
ใหเชาท้ังสิ้น โดยตองชํ าระใหแกผูให   เชาภายใน 15 (สิบหา) วัน  นับแตวันไดรับแจงจากผูใหเชา

ขอ 6 ผูเชาตองเอาสถานที่เชาประกันอัคคีภัยไวกับบริษัทประกันภัยท่ีผูใหเชาเห็นชอบโดยมีจํ านวน     เงินเอาประกันภัยไมตํ่ ากวามูลคา
อาคารหรือสิ่งปลูกสรางรายนี้ในปท่ีเอาประกันในนามของผูใหเชาเปนผูเอาประกันและผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาเปนผูชํ าระ
เบ้ียประกันภัยแทนผูใหเชาท้ังสิ้น และ          ผูเชาจะตองนํ ากรมธรรมประกันภัยดังกลาวมามอบใหผูใหเชาภายใน……(….…)วัน นับแตวันท่ีทํ า
สัญญา      เชานี้ สวนกรมธรรมประกันภัยฉบับตอ ๆ ไป ผูเชาจะตองนํ ามามอบใหผูใหเชากอนกรมธรรมประกันภัยฉบับ     เดิมจะสิ้นอายุไม
นอยกวา…(…………)วัน

ขอ 7 ผูเชามีหนาท่ีบํ ารุงรักษาและซอมแซมเล็กนอยเพื่อรักษาสถานที่เชาและเครื่องอุปกรณตาง ๆ      ใหคงอยูในสภาพเรียบรอย ภายใน
ระยะเวลาที่ผูใหเชากํ าหนด  ท้ังนี้โดยผูเชาเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น

ขอ 8 ถาผูเชามีความประสงคจะดัดแปลงตอเติมร้ือถอนสถานที่เชาหรือทํ าการปลูกสรางสิ่งใด ๆ ลง     ในท่ีดินบริเวณสถานที่เชาจะตอง
ไดรับอนุญาตจากผูใหเชาเปนหนังสือกอนจึงจะทํ าได และบรรดาสิ่งปลูก      สรางท่ีผูเชาไดกระทํ าขึ้นในบริเวณสถานที่เชาก็ดี หรือท่ีไดดัด
แปลงตอเติมในสถานที่เชาก็ดี หรือท่ีไดซอมแซมตามสัญญาขอ 6 ก็ดี  ผูเชายินยอมใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชา เวนแตผูใหเชาไมตองการ
บรรดาสิ่งปลูก    สรางดังกลาว ผูเชาตองร้ือถอนออกไป  ท้ังนี้  โดยผูใหเชาไมตองเสียคาตอบแทนหรือคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น

ขอ 9 หามผูเชาใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสถานที่เชาเพื่อการใด ๆ อันเปนท่ีนารังเกียจแกสังคมนาจะเปนการเสียหายแกสถานที่เชา กอให
เกิดความเดือดรอนรํ าคาญแกผูใหเชาหรือผูอยูขางเคียง หรือกระทํ าการใด ๆ อันเปนการละเมิดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน
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ขอ 10 หามผูเชานํ าสถานที่เชาท้ังหมดหรือบางสวนไปใหเชาชวง โอนสิทธิการเชา ยอมใหผูอ่ืนใชประโยชนหรือใชประโยชนอ่ืน

นอกจากเพื่อวัตถุประสงคการเชาตามขอ 1 เวนแตจะไดรับยินยอมเปนหนังสือ     จากผูใหเชากอน
ขอ 11 ผูเชายินยอมใหผูใหเชาหรือผูแทนของผูใหเชาเขาไปตรวจสถานที่เชาไดตลอดเวลาโดยผูเชา     จะตองอํ านวยความสะดวกใหตาม

สมควร
ขอ 12 การชํ าระคาเชา  คาภาษี  คาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ผูเชาตองชํ าระใหแกผูใหเชาตาม       กํ าหนดเวลา  หากชํ าระเกินกํ าหนด

เวลาผูเชาจะตองชํ าระเบี้ยปรับใหผูใหเชาอีก  ในอัตรารอยละ 1.25 ตอเดือน  ของเงินท่ีคางชํ าระเศษของเดือนใหนับเปน 1 เดือน
ขอ 13 ในการสงมอบสถานที่เชานี้ ผูใหเชาไมตองรับผิดชอบในความชํ ารุดบกพรองหรือการรอนสิทธิ์     ในสถานที่เชา และเงินคาเชาท่ี

ผูเชาไดชํ าระไวแลวผูเชายินยอมใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชา โดยผูใหเชา     ไมตองคืนไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น
ขอ 14 ในระหวางอายุสัญญาเชา ถาผูใหเชามีความจํ าเปนจะตองใชสถานที่เชาเพื่อประโยชนของ       รัฐหรือของทางราชการ ผูเชายิน

ยอมใหผูใหเชาบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวเปนหนังสือใหผูเชาทราบ          ลวงหนาไมนอยกวา……..(………)วัน
ขอ 15 ในระหวางอายุสัญญาเชา ถาไดเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติประการใด ๆ แกสถานที่เชาจนเปน     เหตุใหสถานที่เชาชํ ารุดเสียหายและ

ไมอยูในสภาพที่จะใชประโยชนตามวัตถุประสงคแหงการเชาตามขอ 1 ได   ใหถือวาสัญญาเชาเปนอันระงับสิ้นสุดลงทันที  โดยผูใหเชามิพัก
ตองบอกกลาวกอน  แตผูใหเชาตองคืนเงิน     คาเชาท่ีไดรับชํ าระไวกอนแลวแกผูเชาตามสัดสวนระยะเวลาการเชาท่ีเหลืออยู เวนแตเหตุอัคคีภัย
หรือภัยพิบัติ   ดังกลาวเกิดจากความผิดของผูเชา

ขอ 16 ผูใหเชาจะออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูเชาทุกคร้ังท่ีไดรับชํ าระเงินจากผูเชา
ขอ 17 ในระหวางอายุสัญญาเชา ผูเชาจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เก่ียวกับการ     จัดหาประโยชนในทรัพยสินของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชบังคับอยูแลวในขณะทํ าสัญญานี้      ทุกประการ
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ขอ 18 ถาผูเชาไมปฏิบัติตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใด ไมวาดวยเหตุใด ๆ จนเปนเหตุใหเกิดความ         เสียหายแกผูใหเชาแลว ผูเชา

ยินยอมรับผิดและยินยอมชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการที่ผูเชาไมปฏิบัติตามสัญญานั้นใหแกผูใหเชาโดยสิ้นเชิงภายในกํ าหนด…..(….….)วัน
นับแตวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหเชา

ขอ 19 ในระหวางอายุสัญญาเชา ถาผูเชาเปนบุคคลลมละลาย มีเหตุท่ีทํ าใหผูใหเชาเชื่อวาจะไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไปได หรือผู
ใหเชามีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาและจํ าเปนตองเรียก     ผูเชาไปพบแตผูเชาไมไปพบผูใหเชาตามวันเวลาท่ีกํ าหนด  ใหถือวาผูเชาผิด
สัญญานี้

ขอ 20 ถาผูเชาผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดในขอสาระสํ าคัญ ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที และเมื่อผูใหเชาไดใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาแลว ผูเชายินยอมใหผูใหเชาริบหลักประกันตามขอ 3 เปนจํ านวนเงินท้ังหมดหรือบางสวนก็ไดแลวแตผูใหเชาเห็นสมควร และผูให
เชายังมีสิทธิเรียกคาเสียหาย      อ่ืน ๆ จากผูเชา (ถามี) ไดอีกดวย

ขอ 21 เมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลงเพราะครบกํ าหนดตามขอ 1 หรือเพราะความผิดของผูเชา ผูเชาจะ       ตองสงมอบสถานที่เชาคืนใหแกผูใหเชา
ในสภาพเรียบรอยปราศจากความเสียหายใด ๆ  ถาความเสียหายนั้น           เกิดขึ้นจากความผิดของผูเชาหรือบริวาร  ผูเชาจะตองซอมแซมแกไขใหอยู
ในสภาพเรียบรอยกอนการสงมอบ
ดวยคาใชจายของผูเชาเองหรือชดใชเงินแทน  ท้ังนี้ ผูเชาและบริวารจะตองขนยายทรัพยสินและออกจากสถานที่เชาและตองสงมอบสถานที่เชาใหแก
ผูใหเชาใหแลวเสร็จภายใน…...(………)วัน นับแตวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลง

ถาผูเชาไมปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง  ผูเชายินยอมใหผูใหเชาจัดการหรือจางใหผูอ่ืน                       จัดการแทนไดโดยผูเชาจะเปนผูออกคา
ใชจายเองทั้งสิ้น  หากผูเชาไมออกคาใชจายดังกลาว  ผูเชายินยอม           ใหผูใหเชาหักเงินคาใชจายดังกลาวจากหลักประกันขอ  3  ถาไมเพียงพอก็
เรียกรองเอาจากผูเชาอีกได

สัญญานี้ทํ าขึ้นสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญา           นี้ดีตลอดแลว  จึงไดลงลายมือชื่อ
พรอมท้ังประทับตรา (ถามี)  ไวเปนสํ าคัญตอหนาพยานและเก็บไวฝาย         ละหนึ่งฉบับ
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ลงชื่อ…………………………….ผูใหเชา
       (……………………………)
ลงชื่อ……………………………ผูเชา
      (……………………………)
ลงชื่อ……………………………พยาน
      (……………………………)
ลงชื่อ……………(2).………….ผูใหความยินยอม
       (……………………………)

(1) ก. บุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู
      ข. นิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํ ากัด บริษัทจํ ากัด ใหระบุ

                      ดังนี้ (ชื่อนิติบุคคล……ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ………….…….…….มีสํ านักงานใหญ
                      อยูเลขท่ี……………..ถนน………………ตํ าบล/แขวง……………….อํ าเภอ/เขต……………

          จังหวัด………………….โดย………………………ผูมีอํ านาจลงนามผูกพัน…………………
          (ชื่อนิติบุคคล)…………………..ตามหนังสือรับรองของสํ านักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท…..
          ………………เลขท่ี……………….ลงวันท่ี……………….เดือน……………..พ.ศ…………
          (และตามหนังสือมอบอํ านาจลงวันท่ี……………………)  และใหนํ าหนังสือรับรองดังกลาว

                      แนบทายสัญญาไวกับใหระบุท่ีอยูของสํ านักงานใหญดวย
(2) ถาผูเชาเปนบุคคลธรรมดา หากมีสามีหรือภริยา ควรใหมีสามีหรือภริยาลงชื่อใหความยินยอมดวย



22

                                                                                                                                                                     (จ.ส.3)
                                                                                                                                                                     สัญญาเลขท่ี…………….

                                               ตัวอยางสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธ์ิให…………………..

สัญญานี้ทํ าขึ้น  ณ…………….……………………………………………………………………….
เมื่อวันท่ี………….เดือน……………………………พ.ศ……….ระหวาง (ใหระบุชื่อหนวยการบริหารราชการสวนทอง
ถ่ิน)………………………………………….โดย…………………………………………………….
ตํ าแหนง………………………ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่ง กับ……(1)ก….………..
 …………………………………….………….อยูบานเลขท่ี…………………………..หมูท่ี…………………
ตรอก/ซอย…………………………ใกลเคียงกับ………………………….ถนน………………………………
ต ําบล/แขวง……………..อํ าเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………หรือ (1) ข.………………..…
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง

คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงทํ าสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูรับสัญญาตกลงยินยอมใหผูใหสัญญาใชท่ีดินของผูรับสัญญาแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี….. ………………..ตรงตามแผนที่

ระวาง………………..หมายเลขท่ีดิน……………โฉนดที่……………………     อยูหมูท่ี……………..ตํ าบล………………………
อํ าเภอ…………………..จังหวัด…………………………     เนื้อท่ีประมาณ……………….ไร……………………..งาน…………………..ตา
รางวา ปรากฏตามแผนที่       แสดงที่ตั้งของที่ดินท่ีจะใชกอสรางอาคารแนบทายสัญญานี้เพื่อทํ าการกอสรางอาคารตามขอ 3
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ขอ 2 ผูใหสัญญาตกลงยินยอมรับมอบที่ดินตามขอ 1 จากผูรับสัญญาตามสภาพของที่ดินท่ีเปนอยู     ในวันทํ าสัญญานี้ และใหถือ

วาผูใหสัญญาไดรับมอบที่ดินจากผูรับสัญญาแลวนับแตวันทํ าสัญญานี้โดยผูใหสัญญาตกลงจะทํ าการทุกอยางเพื่อใหการกอสรางอาคารตามขอ 3
ดํ าเนินการไปไดเสร็จเรียบรอย ซึ่งการนี้     ใหรวมตลอดถึงการขับไลผูอยูในท่ีดินท่ีจะกอสรางอาคารตามสัญญานี้โดยไมมีสิทธิ (ถามี) โดยคาใช
จายของ     ผูใหสัญญาแตฝายเดียวท้ังสิ้น

ขอ 3 ผูใหสัญญาตองกอสรางอาคาร ดังนี้
    3.1 อาคารพาณิชย………………………ชั้น จํ านวน………………..คูหา
    3.2 อาคารพาณิชย………………………ชั้น จํ านวน………………..คูหา
    3.3 ………………………………………….
    3.4 ………………………………………….
    3.5 ………………………………………….

ตามแบบแปลนแผนผัง รายการ และเงื่อนไขการกอสรางแนบทายสัญญานี้  โดยใชทุนทรัพยของผูให               สัญญาแตฝายเดียว และใหมีสิทธิการ
เชาท่ีดินและอาคารรวมกันเปนเวลา……ป (…………………….)                 นับแตวันลงนามในสัญญานี้

ถาผูใหสัญญาดํ าเนินการกอสราง ดัดแปลงอาคารใหผิดไปจากแบบแปลนแผนผังรายการและเงื่อนไข     การกอสราง  อาคารในวรรคกอน
โดยไมไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญา   ผูใหสัญญายินยอมใหผูรับสัญญาปรับ  เปนจํ านวนเงิน………บาท (…………………………….) และยินยอม
แกไขเปลี่ยนแปลงหรือร้ือถอนตามที่ผูรับสัญญาจะกํ าหนดโดยทุนทรัพยของผูใหสัญญา  และหากผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามดังกลาว  ผูรับสัญญามี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได
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ขอ 4 เมื่อกอสรางอาคารดังกลาวในขอ 3 เสร็จบริบูรณแลว ผูใหสัญญาจะตองสงมอบอาคารใหแก       ผูรับสัญญาและใหอาคาร

ตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับสัญญาทันที  และผูใหสัญญาตกลงออกคาภาษีบํ ารุง         ทองท่ี  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  หรือภาษีอ่ืนใด  ตลอดจนคา
ธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสัญญา     นี้ตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ และขอบังคับอยูแลวในขณะนี้ หรือท่ีจะออกใชบังคับตอไปใน
ภายหนาแทนผูรับสัญญาทั้งสิ้น

ขอ 5 ผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ดวย
    5.1 เร่ิมทํ าการกอสรางอาคารตามขอ 3 ภายในกํ าหนดเวลา 60 วัน นับแตวันท่ีเจาหนาท่ีของผูรับสัญญาไดทํ าการปกผังการกอสราง

อาคารเสร็จเปนตนไป
    5.2 กอสรางอาคารตามขอ 3 พรอมท้ังตองติดตั้งประปา ไฟฟา มาตรวัดนํ้ า และไฟฟาภายใน      อาคารใหสมบูรณอยูในสภาพที่ใชการ

ไดทันที ใหแลวเสร็จบริบูรณภายในกํ าหนด……………..วัน นับแต          วันท่ีลงนามในสัญญานี้ ซึ่งครบกํ าหนดในวันท่ี………..
เดือน…………………….พ.ศ……………

    5.3 ชํ าระเงินคาตอบแทนการใชท่ีดินท้ังหมดในระหวางกอสรางอาคารตามขอ 3 ใหแกผูรับสัญญาเดือนละ…………………..บาท
(……………………………………) ตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญานี้เปนตนไป จนกวาจะทํ าการกอสรางแลวเสร็จบริบูรณภายในกํ าหนดเวลากอ
สรางตามขอ 5.2 โดยชํ าระลวงหนาเปนรายเดือนภายในวันท่ี 5 ของทุก ๆ เดือน เศษของเดือนใหคิดตามจํ านวนเงินเฉลี่ย ถาการกอสรางยังไม
แลวเสร็จบริบูรณภายในกํ าหนดเวลากอสรางตามขอ 5.2 ขางตน และผูรับสัญญาไมไดบอกเลิกสัญญา ผูใหสัญญา       ตองชํ าระคาตอบแทนการ
ใชท่ีดินเทากับจํ านวนเงินคาเชาอาคารตามขอ 6  นับแตวันท่ีลวงเลยกํ าหนดสัญญา     ดังกลาวจนถึงวันท่ีกอสรางอาคารแลวเสร็จบริบูรณ

ขอ 6 อาคารที่กอสรางเสร็จบริบูรณตามสัญญานี้  ใหกํ าหนดอัตราคาเชาดังนี้
    6.1  ปท่ี………………………ถึงปท่ี………………….ในอัตราดังนี้

6.1.1 อาคารพาณิชย………………ชั้น คูหาละ…………………….บาท/เดือน(…………………………….)
6.1.2 อาคารพาณิชย………………ชั้น คูหาละ…………………….บาท/เดือน(………………………….)
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6.1.3 อาคาร………..………………ชั้น คูหาละ…………………….บาท/เดือน(………………………….)
6.1.4 อาคาร………..………………ชั้น คูหาละ…………………….บาท/เดือน(………………………….)
6.1.5 อาคาร………..………………ชั้น คูหาละ…………………….บาท/เดือน(………………………….)
6.1.6 อาคาร………..………………ชั้น คูหาละ…………………….บาท/เดือน(……………………………)

    6.2 ปท่ี……………………….ถึงปท่ี………………………ใหเพิ่มคาเชารอยละ…………(………………………………)
ของอัตราคาเชาตามขอ 6.1

    6.3 ปท่ี……………………….ถึงปท่ี………………………ใหเพิ่มคาเชารอยละ…………(………………………………………)
ของอัตราคาเชาตามขอ 6.2

    6.4 ปท่ี……………………….ถึงปท่ี………………………ใหเพิ่มคาเชารอยละ…………(………………………………………)
ของอัตราคาเชาตามขอ 6.3

โดยตองทํ าสัญญาเชาอาคารหรือสิ่งกอสรางตามแบบของผูรับสัญญาและผูใหสัญญาตกลงออก         เงินคาธรรมเนียมจดทะเบียนการเชา
แทนผูรับสัญญาดวย

ขอ 7 เมื่อกอสรางอาคารแลวเสร็จบริบูรณ ผูรับสัญญายินยอมใหผูใหสัญญาเลือกปฏิบัติอยางหนึ่ง   อยางใด ดังตอไปนี้
    7.1 ผูใหสัญญารับเปนผูเชาอาคารเองหรือ
    7.2 ผูใหสัญญานํ าบุคคลอื่นมาเปนผูเชา แตตองนํ ามาเชาภายในหนึ่งป นับแตวันรับมอบอาคาร

             ระหวางท่ียังมิไดมีการทํ าสัญญาเชาอาคารตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาตองชํ าระคาตอบแทนใหแก         ผูรับสัญญาเทากับจํ านวนเงินคาเชา
ตามขอ 6  นับแตวันท่ีกอสรางอาคารแลวเสร็จบริบูรณจนถึงวันท่ีไดมี      การทํ าสัญญาเชาอาคารดังกลาว

ขอ 8 ในวันทํ าสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดนํ าหลักประกันเปน………………เปนจํ านวนรอยละ 10             ของราคาคากอสรางตามสัญญานี้
เปนเงิน…………………….บาท (……………………………………….)
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มามอบไวแกผูรับสัญญาแลว ตามใบรับ/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี……………….เลมท่ี………………………….
ลงวันท่ี…………..เดือน………………………พ.ศ…………..เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้      หลักประกันดังกลาวจะคืนใหเมื่อ
ครบกํ าหนดหนึ่งป นับแตวันท่ีผูรับสัญญาไดรับมอบอาคารและสิ่งปลูกสราง       ท้ังหมดตามสัญญานี้ถูกตองเรียบรอยแลว

ขอ 9 ผูใหสัญญาหรือตัวแทนผูใหสัญญาจะตองอํ านวยความสะดวกหรือความชวยเหลือแก                 ผูรับสัญญาหรือเจาหนาท่ีท่ีผูรับ
สัญญาไดแตงตั้งใหควบคุมงานกอสรางตามสัญญานี้ ในขณะที่ไดเขาไป        ตรวจหรือควบคุมการกอสรางอาคารตามสัญญา และผูรับสัญญา
หรือเจาหนาท่ีดังกลาวมีอํ านาจสั่ง             เปลี่ยนแปลงแกไข เพิ่มเติมการกอสรางอาคารเพื่อใหเปนไปตามขอกํ าหนดแบบแปลน แผนผัง ราย
การและ   เงื่อนไขการกอสรางของสัญญา และถาผูใหสัญญาขัดขืนผูรับสัญญาหรือเจาหนาท่ีมีอํ านาจสั่งหยุดการ           กอสรางไวชั่วคราวได
และความลาชาในกรณีเชนนี้ ผูใหสัญญาจะถือเปนเหตุขอยืดกํ าหนดเวลาตามสัญญานี้ออกไปมิได

เมื่ออาคารไดกอสรางเสร็จบริบูรณเปนไปตามสัญญาและผูใหสัญญาพรอมท่ีจะสงมอบแลว ผูรับ    สัญญาจะแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีของผูรับสัญญาเพื่อตรวจรับมอบอาคารดังกลาว

ขอ 10 ผูใหสัญญาตองเปนผูออกคาสัมภาระ แรงงาน คาออกแบบ หรือคาตรวจแบบ ในกรณีท่ีผูใหสัญญาออกแบบเอง คาทํ างานลวง
เวลาของเจาหนาท่ีผูควบคุมงานกอสรางอาคารของผูรับสัญญาเปนรายวัน วันละ…..…(……….) บาท รวมท้ังคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นอัน
พึงมีเนื่องในการเตรียมและดํ าเนินการ      กอสรางอาคารจนกวาจะกอสรางอาคารแลวเสร็จ

ขอ 11 ผูใหสัญญาตองประกันอัคคีภัยอาคารดังกลาวในขอ 3 ไวกับบริษัทประกันภัยท่ีผูรับสัญญา       เห็นชอบโดยมีจํ านวนเงินเอาประ
กันภัยไมตํ่ ากวามูลคาของอาคารหรือสิ่งกอสรางในปท่ีเอาประกันในนาม         ผูรับสัญญาเปนผูเอาประกันและผูรับประโยชนโดยมีกํ าหนด
ระยะเวลาประกันภัย นับแตวันท่ีผูรับสัญญา           รับมอบอาคารที่กอสรางตามสัญญานี้จนถึงวันท่ีไดมีการเชาอาคารดังกลาวนี้แลว   ท้ังนี้โดยผู
ใหสัญญาเปน        ผูชํ าระเบี้ยประกันแทนผูรับสัญญาทั้งสิ้น และผูใหสัญญาจะตองนํ ากรมธรรมประกันภัยดังกลาวมามอบให        แกผูรับ
สัญญาภายใน………(………….) วัน นับแตวันท่ีผูรับสัญญาไดรับมอบอาคารไวแลว
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ขอ 12 ในระหวางกํ าหนดเวลาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง         มหาดไทยเกี่ยวกับการจัดหา

ประโยชนในทรัพยสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชบังคับอยูแลว     ในขณะนี้หรือท่ีจะออกใชบังคับตอไปในภายหนาทุก
ประการ

ขอ 13 หากเกิดกรณีพิพาทใด ๆ เก่ียวกับสัญญานี้ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงยินยอมใหผูวาราชการจังหวัด……………….ชี้ขาดและใหถือ
เปนท่ีสุด

ขอ 14 ถาผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งไมวาดวยเหตุใด ๆ จนเปนเหตุใหเกิดความ      เสียหายแกผูรับสัญญาแลว ผูให
สัญญายินยอมรับผิดและยินยอมชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการที่ผูให       สัญญาไมปฏิบัติตามสัญญานั้นใหแกผูรับสัญญาโดยสิ้นเชิงภายใน
กํ าหนด………(……….) วัน นับแตวันท่ี                    ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูรับสัญญา

ขอ 15 ในระหวางกํ าหนดเวลาตามสัญญานี้ ถาผูใหสัญญาเปนบุคคลลมละลาย มีเหตุท่ีทํ าใหผูรับสัญญาเชื่อวาผูใหสัญญาจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได หรือผูรับสัญญามีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ         ตามสัญญาและจํ าเปนตองเรียกผูใหสัญญาไปพบแตผูใหสัญญาไมไปพบ
ตามวันเวลาท่ีกํ าหนดใหถือวาผูใหสัญญาผิดสัญญานี้

ขอ 16 ถาผูใหสัญญาผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดในขอสาระสํ าคัญ ผูรับสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา         ไดทันทีและเมื่อผูรับสัญญาไดใช
สิทธิบอกเลิกสัญญาแลว ผูใหสัญญายินยอมใหผูรับสัญญาริบหลักประกัน      ตามขอ 8 เปนจํ านวนเงินท้ังหมดหรือบางสวนก็ไดแลวแตผูรับ
สัญญาจะเห็นสมควร และผูรับสัญญายังมีสิทธิเรียกคาเสียหายอื่น ๆ จากผูใหสัญญา (ถามี) ไดอีกดวย

ขอ 17 ไมวาในกรณีใด ๆ เมื่อผูรับสัญญาไดบอกเลิกสัญญาแลวผูใหสัญญายินยอมใหบรรดาอาคารหรือสิ่งกอสรางท้ังหมดท่ีกอสรางแลว
เสร็จ หรือยังไมแลวเสร็จก็ตามตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับสัญญาโดยจะ    เรียกรองสิทธิ คาเสียหาย หรือคาตอบแทนใด ๆ จากผูรับสัญญาไมได
ถาการเลิกสัญญานั้นเกิดจากความผิด
ของผูใหสัญญา  เงินใด ๆ ก็ตามที่ผูใหสัญญาไดชํ าระหรือสงมอบใหแกผูรับสัญญาอันเนื่องมาจากสัญญานี้     แลวนั้นผูใหสัญญายินยอมใหตก
เปนกรรมสิทธิ์ของผูรับสัญญา โดยผูรับสัญญาไมตองคืน
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     ขอ 18 คูสัญญาตกลงใหถือเอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้เฉพาะในสวนท่ีไมขัดกับขอความในสัญญาเปนสวนหนึ่งของ
สัญญานี้ดวย

    18.1 แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดินท่ีจะใชกอสรางอาคารตามสัญญานี้ จํ านวน……………แผน
    18.2 แบบแปลน แผนผัง รายการและเงื่อนไขการกอสราง จํ านวน………………………แผน
    18.3 ……………………………………………………………………………………………
    18.4 ……………………………………………………………………………………………
สัญญานี้ทํ าขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญา            นี้ดีตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ

พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสํ าคัญตอหนาพยานและเก็บไวฝายละ       หนึ่งฉบับ

ลงชื่อ…………………………….ผูรับสัญญา
       (……………………………)
ลงชื่อ……………………………ผูใหสัญญา
      (……………………………)
ลงชื่อ…………………………….พยาน
       (……………………………)
ลงชื่อ……………………………พยาน
      (……………………………)
ลงชื่อ…………(2).…………….ผูใหความยินยอม
       (……………………………)
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(1) ก. บุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู
      ข. นิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํ ากัด บริษัทจํ ากัด ใหระบุ

                      ดังนี้ (ชื่อนิติบุคคล……ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ………….…….…….มีสํ านักงานใหญ
                      อยูเลขท่ี……………..ถนน………………ตํ าบล/แขวง……………….อํ าเภอ/เขต……………

          จังหวัด………………….โดย………………………ผูมีอํ านาจลงนามผูกพัน…………………
          (ชื่อนิติบุคคล)…………………..ตามหนังสือรับรองของสํ านักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท…..
          ………………เลขท่ี……………….ลงวันท่ี……………….เดือน……………..พ.ศ…………
          (และตามหนังสือมอบอํ านาจลงวันท่ี……………………)  และใหนํ าหนังสือรับรองดังกลาว

                      แนบทายบันทึกไว
(2)  ถาผูเชาเปนบุคคลธรรมดา หากมีสามีหรือภริยา ควรใหสามีหรือภริยา

                  ลงชื่อใหความยินยอมดวย
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(จ.ส.4)

ตัวอยางบันทึกขอตกลงการโอนสิทธิการเชา

บันทึกขอตกลงนี้ทํ าขึ้น ณ….….…………………………………………………………………………………………………….
เมื่อวันท่ี………….เดือน……………………………พ.ศ……….ระหวาง..………………………………………………………..……….
โดย…………………………………………………….ตํ าแหนง……………………………ซึ่งตอไปในบันทึก     นี้เรียกวา  “ผูใหเชา” ฝายหนึ่ง
….(1)ก หรือ (1) ข…….ซึ่งตอไปในบันทึกนี้เรียกวา “ผูเชา” ฝายหนึ่ง  และ…      (1) ก……………….อยูบานเลขท่ี……………หมู
ท่ี…………………ถนน…………………………………..         ตํ าบล/แขวง………..…………อํ าเภอ/เขต…………………………..
จังหวัด……หรือ (1) ข….…ซึ่งตอไปในบันทึกนี้เรียกวา “ผูรับโอนสิทธิการเชา” อีกฝายหนึ่ง

คูสัญญาทั้งสามฝายไดตกลงกันดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูใหเชายินยอมใหผูเชาโอนสิทธิการเชา………………………….(ระบุชนิดของทรัพยสินท่ีเชา)ตามสัญญาเชา…………………..

สัญญาเลขที่……………….ลงวันท่ี……..เดือน………………..พ.ศ……..
ใหแกผูรับโอนสิทธิการเชาไดตั้งแตวันท่ีทํ าบันทึกเปนตนไป

ขอ 2 ผูเชาตกลงโอนสิทธิการเชาและผูรับโอนสิทธิการเชาตกลงรับโอนสิทธิการเชาทรัพยสินตาม          ขอ 1 จากผูเชา และจะปฏิบัติ
ตามสิทธิและหนาท่ีท่ีกํ าหนดไวในสัญญาเชาท่ีผูเชาทํ าไวกับผูใหเชาทุกประการ

ขอ 3 ผูรับโอนการเชามีสิทธิการเชาภายในอายุสัญญาเชาท่ีผูเชาเหลืออยูตามสัญญาเชาท่ีผูเชาทํ าไว  กับผูใหเชาเทานั้น
ขอ 4 ในวันทํ าบันทึกนี้ ผูรับโอนสิทธิการเชาไดนํ าหลักประกันเปน……………………………………
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 ……………………เปนจํ านวนเงิน…………………....บาท (……………………………………………….)
มามอบไวแกผูใหเชาแลว ตามใบรับ/ใบเสร็จรับเงินเลขที่…………….เลมท่ี…………………..ลงวันท่ี………
เดือน……………………….พ.ศ……….เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาท่ีผูเชาทํ าไวกับผูใหเชา หลักประกันนี้จะคืนใหเมื่อผูรับ
โอนสิทธิการเชาพนจากขอผูกพันตามสัญญาเชาดังกลาวแลว

สัญญานี้ทํ าขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทุกฝายไดอานและเขาใจขอความในบันทึกนี้ดีตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ัง
ประทับตรา (ถามี) ไวเปนสํ าคัญตอหนาพยานและเก็บไวฝายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ…………………………….ผูใหเชา
       (……………………………)
ลงชื่อ……………………………ผูเชา
      (……………………………)
ลงชื่อ…………………………….ผูรับโอนสิทธิการเชา
       (……………………………)
ลงชื่อ……………………………พยาน
      (……………………………)
ลงชื่อ…………………………….ผูใหความยินยอมของผูเชา
       (……………………………)
ลงชื่อ…………………………….ผูใหความยินยอม
       (……………………………) ของผูรับโอนสิทธิการเชา
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(1) ก. บุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู
     ข. นิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํ ากัด บริษัทจํ ากัด ใหระบุ

                      ดังนี้ (ชื่อนิติบุคคล……ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ………….…….…….มีสํ านักงานใหญ
                      อยูเลขท่ี……………..ถนน………………ตํ าบล/แขวง……………….อํ าเภอ/เขต……………

          จังหวัด………………….โดย………………………ผูมีอํ านาจลงนามผูกพัน…………………
          (ชื่อนิติบุคคล)…………………..ตามหนังสือรับรองของสํ านักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท…..
          ………………เลขท่ี……………….ลงวันท่ี……………….เดือน……………..พ.ศ…………
          (และตามหนังสือมอบอํ านาจลงวันท่ี……………………)  และใหนํ าหนังสือรับรองดังกลาว

                      แนบทายบันทึกไว
(2) ถาผูเชาหรือผูรับโอนสิทธิการเชาเปนบุคคลธรรมดา หากมีสามีหรือภริยา ควรใหมีสามีหรือภริยา

                  ลงชื่อใหความยินยอมดวย
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                                                                                                                    (จ.ส.5)

ตัวอยางบันทึกขอตกลงการใหเชาชวง

บันทึกขอตกลงนี้ทํ าขึ้น ณ….….……………………………………………………………………….
เมื่อวันท่ี………….เดือน……………………………พ.ศ……….ระหวาง..…………………………………….
โดย…………………………………………………….ตํ าแหนง……………………………ซึ่งตอไปในบันทึก        นี้เรียกวา  “ผูใหเชา” ฝาย
หนึ่ง…..(1) ก หรือ ข……….…..ซึ่งตอไปในบันทึกนี้เรียกวา “ผูเชา” ฝายหนึ่ง……..   และ ..…. (1) ก. …………อยูบานเลข
ท่ี…………………………..หมูท่ี…………………ถนน…………….…ตํ าบล/แขวง………………อํ าเภอ/เขต……………………………..
จังหวัด……หรือ (1) ข………ซึ่งตอไปในบันทึกนี้เรียกวา “ผูเชาชวง” อีกฝายหนึ่ง

คูสัญญาทั้งสามฝายไดตกลงกันดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูใหเชายินยอมใหผูเชานํ า………………………….(ระบุชนิดของทรัพยสินท่ีเชา)…….……….ตามสัญญาเชา…………………..

สัญญาเลขที่……………….วันท่ี………..เดือน………………..พ.ศ……..
ไปใหผูเชาชวงเชาชวงไดตั้งแตวันท่ีทํ าบันทึกนี้เปนตนไป

ขอ 2 ผูเชาตกลงใหเชาชวงและผูเชาชวงตกลงเชาชวงทรัพยสินตามขอ 1 จากผูเชา และจะปฏิบัติตามสิทธิและหนาท่ีท่ีกํ าหนดไวใน
สัญญาเชาท่ีผูเชาทํ าไวกับผูใหเชาทุกประการ

ขอ 3 ผูเชาชวงมีสิทธิการเชาไมเกินอายุสัญญาเชาท่ีผูเชาเหลืออยูตามสัญญาเชาท่ีผูเชาทํ าไวกับ              ผูใหเชาเทานั้น
ขอ 4 ผูเชาชวงตองรับผิดตอผูใหเชาโดยตรงและหากผูเชาชวงไดชํ าระคาเชาใหแกผูเชาไปกอนแลว           ผูเชาชวงจะยกขึ้นเปนขอตอสู

ผูใหเชาไมได
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ขอ 5 ผูใหเชายังมีสิทธิท่ีจะบังคับใหผูเชาปฏิบัติตามสัญญาเชาท่ีผูเชาทํ าไวกับผูใหเชาไดทุกประการ
บันทึกขอตกลงนี้ทํ าขึ้นสามฉบับ   มีขอความถูกตองตรงกัน  ทุกฝายไดอานและเขาใจขอความในบันทึกนี้ดีตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ

พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสํ าคัญตอหนาพยานและเก็บไวฝายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ…………………………….ผูใหเชา
       (……………………………)
ลงชื่อ……………………………ผูเชา
      (……………………………)
ลงชื่อ…………………………….ผูเชาชวง
       (……………………………)
ลงชื่อ……………………………พยาน
      (……………………………)
ลงชื่อ…………(2)….………….ผูใหความยินยอมของผูเชา
       (……………………………)
ลงชื่อ…………(2).…………….ผูใหความยินยอมของผูเชาชวง
       (……………………………)
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(1) ก. บุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู

     ข. นิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํ ากัด บริษัทจํ ากัด ใหระบุ
                      ดังนี้ (ชื่อนิติบุคคล……ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ………….…….…….มีสํ านักงานใหญ
                      อยูเลขท่ี……………..ถนน………………ตํ าบล/แขวง……………….อํ าเภอ/เขต……………

          จังหวัด………………….โดย………………………ผูมีอํ านาจลงนามผูกพัน…………………
          (ชื่อนิติบุคคล)…………………..ตามหนังสือรับรองของสํ านักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท…..
          ………………เลขท่ี……………….ลงวันท่ี……………….เดือน……………..พ.ศ…………
          (และตามหนังสือมอบอํ านาจลงวันท่ี……………………)  และใหนํ าหนังสือรับรองดังกลาว

                      แนบทายบันทึกไว
(2) ถาผูเชาหรือผูเชาชวงเปนบุคคลธรรมดา หากมีสามีหรือภริยา ควรใหมีสามีหรือภริยา

                  ลงชื่อใหความยินยอมดวย
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