
สัญญาเช่าพื้นที่ 
 
สัญญาเช่าพื้นที่ฉบับนี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นเมื่อวันที่ ____________________
ทำขึ้นที่กรุงเทพมหานครฯ ระหว่าง _______________________________________
ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _________________________________________
อยู่ที่ __________________________________________________________________________
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง
 
กับ __________________________________________
ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _________________________________________  
อยู่ที่ __________________________________________________________________________
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง 

โดยที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้มีสิทธินำออกให้เช่า ซึ่งพื้นที่และผู้เช่ามีความประสงค์ที่จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อการพาณิชย์
ตามรายละเอียด และเงื่อนไขที่จะได้กำหนดในสัญญาเช่าฉบับนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้
โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ1 ทรัพย์ที่เช่า 
ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ที่ Cat & Dog Hoteru 25/34, 25/36 หมู่บ้านเกศรี 2 
ซอยรามคำแหง 124 แขวงสะพานสูง เขตบางสะพานสูง กทม. 10240 คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 16.90 (สิบหกจุด
เก้า) ตารางเมตร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ทรัพย์ที่เช่า” 
 
ข้อ 2 วัตถุประสงค์แห่งการเช่า  
ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าซึ่งทรัพย์ที่เช่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพาณิชย์อัน ได้แก่ 
การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ร้านรับอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมว เท่านั้นโดยที่ผู้เช่าตกลงจะไม่ใช้หรือยอมให้
บุคคลอื่นใช้ทรัพย์ที่เช่านอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้  
 

ข้อ 3 ระยะเวลาการเช่า  
ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์ที่เช่าเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 12 (สิบสอง) เดือนโดยเริ่มเช่าตั้งแต่วัน
ที่ _______________________  ถึงวันที่ _____________________  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ระยะ
เวลาการเช่า” 
 
ข้อ 4 ค่าเช่า  
ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า เป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) 
ภายในวันที่ 1-5 ของทุกเดือนโดยชำระค่าเช่าล่วงหน้าหนึ่งเดือน ทั้งนี้ผู้ให้เช่าตกลงจะเริ่มคิดค่าเช่าตั้งแต่วันที่
เริ่มระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้เป็นต้นไป โปรโมชั่นลดค่าเช่า 50% ให้ผู้เช่าชำระค่าเช่า 7,500 บาท (เจ็ด
พันห้าร้อยบาท) เป็นระยะเวลาหกเดือน และจะปรับราคาค่าเช่าปกติในอัตราเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้า
พันบาท) หลังจากหมดโปรโมชั่นภายในวันที่ _________________________ 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ข้อ 5 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาผู้เช่าตกลงวางหลักประกันให้แก่ผู้ให้เช่าในวันทำสัญญานี้เป็นเงิน
จำนวนทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "หลักประกัน" ในกรณีที่ผู้เช่าไม่
ทำการบำรุงรักษาหรือดูแลทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพอันดีตามหน้าที่ของผู้เช่า จงใจหรือประมาทเลินเล่อจนก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะทำการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่าโดยใช้หลักประกันดังกล่าว
ในการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่าโดยที่หากผู้ให้เช่าได้ใช้หลักประกันไปในการดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือ แต่บางส่วน
ผู้เช่าตกลงจะนำหลักประกันจำนวนใหม่มาวางไว้กับผู้ให้เช่าให้ครบถ้วนภายใน 15 (สิบห้า) วันนับ แต่วันที่ได้
รับแจ้งจากผู้ให้เช่า  
 
เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงผู้ให้เช่าจะคืนหลักประกันให้แก่ผู้เช่าโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 60 (หกสิบ) วันหลัง
จากการหักชำระค่าเช่า ค่าบริการค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์หนี้และค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้
เช่าจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า (ถ้ามี) ในกรณีที่หลักประกันดังกล่าวไม่เพียงพอต่อหนี้ค้างชำระหรือความเสีย
หายใด ๆ ที่เกิดขึ้นผู้เช่าตกลงจะชำระเพิ่มเติมให้แก่ผู้ให้เช่าจนครบถ้วนโดยมิชักช้า  

ในกรณีที่สัญญาฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากการที่ผู้เช่าได้ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี้รวมถึง แต่ไม่ 
จำกัด เพียงผู้เช่าเลิกสัญญาฉบับนี้ก่อนกำหนดระยะเวลาการเช่าผู้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้ให้เช่าริบหลักประกันได้
ทันที ทั้งนี้การริบหลักประกันในกรณีดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการที่จะเรียกร้องความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริงที่อาจมีสิทธิเรียกร้องได้ตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากกัน  
 
ข้อ 6 ค่าใช้สาธารณูปโภค  
ผู้เช่าตกลงชำระค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าทุกเดือนตามปริมาณการใช้งานจริงตามที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ผู้
ให้เช่าเรียกเก็บในอัตราหน่วยตามจริง
ผู้เช่าตกลงชำระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ให้เช่าทุกเดือนตามปริมาณการใช้งานจริงตามปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้
เช่าเรียกเก็บในอัตราหน่วยตามจริง

ข้อ 7 ค่าภาษีอากร 
ผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินค่าอากรแสตมป์ค่าภาษีป้ายหรือภาษีอากรอื่นใดอันเกี่ยว
เนื่องกับการเช่าทรัพย์ที่เช่าหรือเกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ตามที่ทางราชการ
เรียกเก็บตามกฎหมาย ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้หรือในภายหน้า  
 
ข้อ 8 การบริการและค่าบริการ 
ผู้ให้เช่าจะให้บริการและผู้เช่าตกลงรับบริการ ชำระค่าบริการอันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าบริการส่วนกลางแสงสว่าง ห้องน้ำ และห้องเก็บขยะส่วนกลาง เดือนละ 500 (ห้าร้อย) บาท  

ข้อ 9 การชำระเงิน  
เว้นแต่จะได้กล่าวเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญานี้การชำระค่าเช่าและเงินใด ๆ ที่ผู้เช่าต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตาม
สัญญานี้ผู้เช่าจะชำระให้แก่ผู้ให้เช่าโดยนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  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บัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกร
ประเภท ออมทรัพย์  
เลขบัญชี 0388816783  
ชื่อบัญชี นางสาวภัสธมนันท์ อัฐพิรัล

ข้อ 10 การผิดนัดชำระหนี้ 
หนี้ใด ๆ ที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ หากผู้เช่าไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระดังกล่าว 
จนกว่าจะได้มีการชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้การเรียกร้องดอกเบี้ยผิดนัดตามข้อสัญญานี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้
เช่าที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
 
ข้อ 11 การเช่าช่วง 
ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่นำทรัพย์ที่เช่านี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปให้บุคคลอื่นใดเช่าช่วงครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากผู้ให้เช่าเสีย
ก่อน 
 
ข้อ 12 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า  

(ก) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะไม่ใช้ทรัพย์ที่เช่านอกเหนือจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญาฉบับนี้  

(ข) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าด้วยความสงบเรียบร้อยไม่กระทำการใดหรือ
ยินยอมให้บุคคลอื่น กระทำการใดภายในหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์ที่เช่าอันเป็นหรืออาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย
หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือโดยเป็นหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือเป็น
สิ่งที่น่ารังเกียจหรือก่อให้เกิดความ เดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ให้เช่าหรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ใกล้เคียงทรัพย์ที่เช่า
นั้น

(ค) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าให้สอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับและคำ
สั่งใด ๆ เกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์ที่เช่าไม่ว่าหน่วยงานราชการเป็นผู้ออกใช้บังคับหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออก
กฎเกณฑ์บังคับทรัพย์ที่เช่า นี้โดยผู้เช่าและบริวารของผู้เช่าจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  

(ง) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าให้สอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับและคำ
สั่งใด ๆ ที่ผู้ให้เช่า ประกาศบังคับใช้ภายในทรัพย์ที่เช่ารวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
วันและเวลาเปิดและปิด ทำการระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางการซ้อมหนีไฟรวมถึงให้ความร่วมมือในการดัง
กล่าวทั้งปวงด้วย 

ข้อ 13 การดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่า  
ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพอันดี เช่นวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของ
ตนเองและผู้เช่าตกลงจะดูแลรักษาความสะอาดภายในทรัพย์ที่เช่าไม่ให้สกปรกรุงรังหรือเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้
พบเห็น
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ข้อ 14 การแก้ไขดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่า  
ผู้เช่าตกลงจะไม่ทำการแก้ไขดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่าตลอดอายุของสัญญาเช่าฉบับนี้รวมถึงทำการติด
ตั้งสร้างขึ้นหรือติดไว้ซึ่งสิ่งติดตรึงถาวรวัตถุหรือสิ่งใด ๆ ลงในทรัพย์ที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าเสียก่อน  

ในการขอความยินยอมจากผู้ให้เช่าในวรรคก่อนผู้เช่าจะยื่นแบบแปลนรายละเอียดรวมถึงประเภทและคุณภาพ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการแก้ไขดัดแปลงหรือต่อเติมอื่นใด ๆ กับทรัพย์ที่เช่าเพื่อให้ผู้ให้เช่าตรวจแบบและ
พิจารณาและยินยอมจึงจะเริ่มดำเนินการตามแบบแปลนนั้นได้  
 
ในการดำเนินการแก้ไขหรือดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่าหลังจากที่ผู้ให้เช่าได้ยินยอมแล้วผู้เช่าจะ  

(ก) ดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อโครงสร้างของทรัพย์ที่เช่า  
(ข) ดำเนินการด้วยความระมัดระวังรวมถึงการจัดหาผู้รับจ้างผู้รับเหมาที่มีมาตรฐานในการดำเนินการ

ในกรณีที่ผู้เช่ามิได้ ดำเนินการเอง  
(ค) ดำเนินการโดยเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบคำสั่งประกาศเกี่ยวข้องกับการแก้ไขดัดแปลงหรือ

ต่อเติมทรัพย์ที่เช่า อันรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร กฎหมายการใช้อาคาร
เพื่อประกอบกิจการที่มีกฎหมายควบคุมกฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง 
 
ข้อ 15 การซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า  
หากผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าเห็นว่าทรัพย์ที่เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้งาน
ของผู้เช่าเองหรือบุคคลอื่นหรือด้วยเพราะเหตุอื่นใดคู่สัญญาฝ่ายนั้นจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบทันที และผู้เช่ามีหน้าที่
ต้องซ่อมแซมรักษาให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่สมควร หากผู้เช่าไม่ยอมซ่อมแซมภายในระยะเวลาดังกล่าว
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการซ่อมแซมรักษาไปได้ โดยผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้ง
สิ้น  
 
หากการชำรุดเสียหายดังกล่าวเป็นการชำรุดเสียหายของโครงสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เช่านี้ผู้เช่าตกลงจะเป็น
ผู้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยภายระยะเวลาที่สมควร หากผู้เช่าไม่ยอมซ่อมแซมภายในระยะเวลาดัง
กล่าวคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการซ่อมแซมรักษาได้โดยผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าว
ทั้งสิ้น 
 
ข้อ 16 สิ่งอำนวยความสะดวกในทรัพย์ที่เช่าสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  
ในการเช่าทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดัดแปลงทรัพย์ที่เช่า ซึ่งทำให้ทรัพย์ที่
เช่าอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราคู่สัญญาตกลงกันให้ผู้เช่าเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดหาจัดให้มีและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันเกี่ยว
กับการต่อเติมแก้ไขทรัพย์ที่เช่าเพื่อเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวทั้งสิ้น  
 
ข้อ 17 ความรับผิดของผู้เช่า
ผู้เช่าตกลงจะรับผิดชดใช้แก่ผู้ให้เช่า หากทรัพย์ที่เช่าเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทำและ / หรือการ
ละเว้นการกระทำของผู้เช่าบริวารผู้รับจ้างหรือตัวแทนใดๆ ของผู้เช่า โดยผู้เช่าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่า
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เสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น เว้นแต่ในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติหรือการเสื่อม
สภาพจากการใช้งานตามปกติ รวมถึงความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่า
 
ข้อ 18 หน้าที่ของผู้เช่า 
ผู้เช่าตกลงจะให้คำรับรองและให้สัญญาแก่ผู้ให้เช่าดังต่อไปนี้  

1. ผู้เช่าต้องติดตั้งระบบดูดอากาศติดตั้งที่กรองขนสัตว์ และจัดเตรียมถังขยะแบบมีฝาปิด และถุงขยะที่
ได้มาตรฐานสำหรับเก็บสิ่งปฏิกูลอย่างมิดชิดในพื้นที่ห้องขยะที่จัดเตรียมไว้ให้  

2. ผู้เช่าต้องติดตั้งระบบล็อคประตูอัตโนมัติและติดตั้งโช้คประตูอัตโนมัติ ไม่อนุญาตให้เปิดประตูค้างไว้ 
ทางเข้าพื้นที่เช่าในส่วนของผู้เช่าเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้เช่า เข้าไปในพื้นที่ส่วนที่เช่าโดยไม่
ได้รับอนุญาต  

3. ผู้เช่าต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใส่ นำส่งสัตว์เลี้ยงเพื่อลำเลียงมาจากหน้าประตูทางเข้าด้านหน้า
มายังห้องอาบน้ำ ตัดขนสัตว์ในพื้นที่ของผู้เช่าโดยมิให้สัตว์เลี้ยงหลุดออกมาในบริเวณส่วนกลางโดยเด็ดขาด  

4. ผู้เช่าต้องจัดเตรียมห้องพักหรือกรงขนาดพอดีกับน้ำหนักและช่วงลำตัวของสัตว์เลี้ยงทุกขนาดสำหรับ
กักเก็บสัตว์เลี้ยง ชั่วคราวในระหว่างรอใช้บริการไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงออกมาเดินเพื่อความปลอดภัยของตัว
สัตว์เลี้ยงเอง และไม่อนุญาตให้ลูกค้าของผู้เช่านั่งพักคอยบริเวณนอกเหนือจากพื้นที่เช่า  

5. ผู้เช่าต้องติดกล้องวงจรปิดอย่างน้อย 2 มุมเพื่อความปลอดภัยและไว้สำหรับเก็บบันทึกเป็นหลักฐาน 
หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

6. ผู้เช่าจะต้องทำการตกแต่งร้านในพื้นที่โดยคุยรูปแบบร่วมกับผู้ให้เช่าและได้รับการยินยอมจากผู้ให้
เช่าเท่านั้น ก่อนการก่อสร้างใด ๆ 

7. เวลาทำการของร้านจะเปิดทำการ 10.00-19.00 น. เท่านั้นห้ามเปิดเกินเวลาที่กำหนด  
8. ห้องน้ำของส่วนกลางจะอยู่บริเวณตรงข้ามพื้นที่ของผู้เช่าโปรดรักษาความสะอาด  
9. กรณีลูกค้านำสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการขณะเดินผ่านโถงส่วนกลางก่อให้เกิดการเปื้อนหรือมีการขับถ่าย 

ผู้เช่าต้องทำความสะอาดทันที (ด้วยวิธีการทำความสะอาดตามผู้ให้เช่าเป็นผู้กำหนด) ห้ามปล่อยไว้และมา
ทำความสะอาดที่หลังโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนปรับครั้งละ 300 (สามร้อย)บาท  

10. ผู้เช่าสามารถระบุวันเปิดหรือวันปิดทำการได้ตามที่ต้องการ แต่ต้องแจ้งผู้ให้เช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 
1-3 วันล่วงหน้า 

11. บริเวณการทำงานจะอยู่ในพื้นที่เช่าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ออกมาเดินชมหรือเดินเล่นบริเวณอื่น
12. ผู้เช่าสามารถนำรถจักรยนต์มาจอดบริเวณหน้าร้านได้เพียง 2 คันเท่านั้น ห้ามนำรถยนต์มาจอด

บริเวณหน้าร้านโดยเด็ดขาด 
13. ห้ามมิให้ผู้เช่านำสุรา บุหรี่ และของมึนเมาทุกชนิด หรือสิ่งผิดกฏหมายเข้ามาในพื้นที่เช่า

      14. หากเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากผู้เช่า ผู้เช่าต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
15. กรณีผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตั้งแต่ข้อ 1-14 อย่างใดอย่างหนึ่งทางผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ในการ

ยกเลิกสัญญาเช่าทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
  
ข้อ 19 การรับมอบทรัพย์ที่เช่า  
คู่สัญญาตกลงจะทำบันทึกการรับมอบทรัพย์ที่เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร ณ วันที่ผู้ให้เช่าส่งมอบการครอบครอง
ทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่าพร้อมลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายรวมถึงบันทึกสภาพของทรัพย์ที่เช่า ณ วันรับมอบ
ทรัพย์ที่เช่านั้นด้วยและเมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงหรือมีอันเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุประการใดๆก็ตาม ผู้เช่าจะส่ง
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มอบทรัพย์ที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าในสภาพที่ดีหากผู้ให้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการซ่อมแซมหรือปรับปรุง
ทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดิม ผู้เช่ายินยอมรับผิด ชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้นคืนแก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้นทั้งนี้ไม่รวมถึงความ
ชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติและความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่
ก่อนการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่า  

ข้อ 20 การเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่า  
ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่าโดยผู้ให้เช่าจะบอกกล่าวถึงการเข้า
ตรวจดูทรัพย์ที่เช่าเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันและหากผู้ให้เช่าตรวจพบว่ามีการกระทำอันเป็นการ
ผิดสัญญาหรือการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เช่าผู้เช่าและ / หรือบริวารตกลงที่จะแก้ไข
และปฏิบัติตามคำสั่งและ / หรือคำแนะนำของผู้ให้เช่านั้นทุกประการ
 
ข้อ 21 ภาระติดพันในทรัพย์ที่เช่า 
ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่ก่อภาระติดพันใด ๆ ในทรัพย์ที่เช่าอันเป็นหรืออาจเป็นปฏิปักษ์
โดยตรงต่อการครอบครองการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าและสิทธิใดๆ ของผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้เช่าตาม
สัญญาฉบับนี้ 
 
ข้อ 22 การใช้ทรัพย์ที่เช่าเป็นหลักประกันการชำระหนี้  
ผู้เช่าตกลงกับผู้ให้เช่าว่า จะไม่นำสิทธิการเช่าที่เกิดจากสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้เป็นหลัก
ประกันการชาระหนี้ใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าหนี้นั้นจะเป็นของผู้เช่าเองหรือของบุคคลอื่นใดก็ตาม  
 
ข้อ 23 การผิดสัญญาและการสิ้นสุดของสัญญา  
สัญญาฉบับนี้จะถือว่าสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) สิ้นสุดระยะเวลาการเช่าและคู่สัญญาไม่ตกลงจะเช่ากันต่อไป 
(ข) เกิดเหตุสุดวิสัยแก่ทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอันเป็นเหตุให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้

ทรัพย์สินที่เช่าได้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าได้อีกต่อไป  
(ค) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญและคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอก

เลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ 
(ง) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่เยียวยาแก้ไขภายใน 15 (สิบห้า) วันนับ

ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่งและคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ 

(จ) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย ตามคำสั่งศาล
 
ข้อ 24 ผลการสิ้นสุดสัญญา  
เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เช่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของผู้เช่าออกไปจากทรัพย์ที่
เช่าและส่งมอบทรัพย์ที่เช่าในสภาพเรียบร้อยคืนแก่ผู้ให้เช่าทันทีที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงหากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม
ความดังกล่าวข้างต้น ผู้เช่าตกลงที่จะให้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิดังต่อไปนี้  

(ก) ผู้เช่าตกลงให้ ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่า มีสิทธิที่จะเข้าครอบครองทรัพย์ที่เช่าและถือว่าสิทธิ์
การครอบครอง ทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่าได้สิ้นสุดลงทันที 
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(ข) ในกรณีที่ผู้เช่า ได้ตกแต่งและ / หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์ที่เช่าไม่ว่าการตกแต่งและ / หรือการเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงทรัพย์ ที่เช่านั้นจะกระทำโดยชอบด้วยสัญญาฉบับนี้หรือไม่ ผู้เช่าตกลงให้ทรัพย์ที่ได้ตกแต่งเพิ่ม
เติมเปลี่ยนแปลงซึ่งติดตรึงตราอยู่กับทรัพย์ที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าในทันที 

(ค) ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ ผู้เช่าไม่ยอมออกจากทรัพย์ที่เช่าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นจนกว่าผู้เช่าจะได้
ออกไปจากทรัพย์ที่เช่า
 
ข้อ 25 การโอนสิทธิ 
เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในสัญญานี้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิหน้าที่และ / 
หรือความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใด โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า  
 
ข้อ 26 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย  
 
ข้อ 27 กฎหมายที่ใช้บังคับ  
สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย 
 
ข้อ 28 การระงับข้อพิพาท  
ข้อโต้เถียงข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญา
ตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในปะเทศไทย  
 
สัญญาฉบับนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆแห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอด
ดีแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญไว้ (ถ้า
มี) เป็นสำคัญ 
 
ลงชื่อ ______________________________________  ผู้ให้เช่า  
 
ลงชื่อ_______________________________________ ผู้เช่า

ลงชื่อ_______________________________________ พยาน

ลงชื่อ_______________________________________ พยาน

ลงชื่อ_______________________________________ พยาน
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