
    สัญญาที่............../............. 
 

สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการให้บริการ 
   

สัญญานี้ท าขึน้ ณ ส านักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่......... เดือน............................ พ.ศ. 
.............  ระหว่างมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดย.........................................ต าแหน่ง.........................................  ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า  “ผู้ให้เช่า”ฝ่ายหนึ่งกับ ......................................... เชื้อชาติไทย    สัญชาตไิทย  อยู่บ้านเลขที่    หมู่ที่     ต าบล
.......................... อ าเภอ..........................จังหวัด............................... หมายเลขโทรศัพท์ ............................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง ทัง้สองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญาขึน้ดงัมีข้อความต่อไปนี้ 

 

 ข้อ1. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าที่ดนิราชพัสดุบริเวณ                     มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์
เลขที่ 50   ตรอก/ซอย...................ถนน พหลโยธิน   แขวง ลาดยาว  เขต จตุจักร  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  ใกล้เคียงกับ
......................ตรงตามแผนที่ระวาง....................หมายเลขที่ดิน.....................โฉนดที.่...................ทะเบียนราชพัสดทุี.่...................
จ านวนเนื้อที่ประมาณ ....... ตารางเมตร เพื่อ(.................................................)มีก าหนดเวลา..... ปี นับตั้งแต่วนัที ่  เดือน
.........................  พ.ศ. ...............  ถึงวันที่    เดือน......................... พ.ศ. ...............  โดยคิดอัตราค่าเช่าปลีะ          บาท  
(...........................................) 
  แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดนิที่เชา่ท้ายสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบบันีด้้วย 
  อัตราค่าเช่าดังกลา่วในวรรคแรก ผู้ให้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตามหัวข้อ
การปรับปรุงอัตราคา่เช่า ของระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดหาประโยชนท์ี่ราชพัสดุ และหรือระเบียบของ
มหาวิทยาลยัที่ใชบ้ังคับอยู่ในขณะนั้น 
 

  ข้อ 2. ในวันท าสัญญานี้ ผู้เช่าได้น าหลักประกันสัญญาเชา่เพื่อประกันความเสียหายอนัเกิดจากการที่ผู้เชา่
ประพฤติฝ่าฝืนสัญญาเช่า หรือฝ่าฝนืหน้าที่ของผู้เช่าตามกฎหมายเป็นเช็ดเงนิสด  จ านวนเงนิ ...........................................บาท  
(...........................................)มามอบให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว  ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี     เลขท่ี     ลงวันท่ี   เดือน         พ.ศ 
หลักประกันสัญญาเช่านี้ จะคนืให้เมื่อผู้เช่าพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเชา่นี้แลว้ ถ้าผู้เชา่ค้างช าระค่าเช่าหรือเงินอ่ืนใดที่จะตอ้ง
ช าระให้แก่ทางราชการอันเนื่องมาจากการเช่านี้ ผู้เช่ายนิยอมให้ผู้ให้เช่าหักจากหลักประกันสญัญาเช่าได้ และหากหลักประกัน
ถูกหักลดจ านวนไปเพียงไร ผู้เชา่ต้องน ามาเพิ่มเติมจนเต็มตามจ านวน  ตลอดระยะเวลาการเช่าอย่างช้าภายใน 5 วัน  นบัแต่วนั
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่า 
 

ข้อ 3. ในวันท าสัญญานี้ผู้เช่าได้ช าระค่าเชา่ล่วงหน้ารายป ี เป็นเงิน ...........................................บาท  
(...........................................) มอบให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.............เลขที่ ............. ลงวนัที่ ......... เดือน
.............................พ.ศ. ............... และผู้เช่าสัญญาว่าจะช าระค่าเช่าในปีถัดๆ ไป ณ ท่ีท าการส านักงานทรัพย์สิน มก. ภายใน
เดือนกันยายนของปีถัดไป 

 

ข้อ 4. ผู้เช่าต้องเสียภาษโีรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่หรือภาษีอ่ืนใด ตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่เก่ียวกับการเช่าตามสัญญาเช่านี้ ไม่วา่จะใชบ้งัคับอยู่ในขณะนี้หรือหากมีบังคบัใช้ต่อไปในภายหนา้แทน   ผู้ให้
เช่าทั้งสิน้ โดยต้องช าระให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่าภายใน 15 วัน นับแตว่ันได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่า 

 

  ข้อ 5.  ผู้เช่ามีหนา้ที่ป้องกันและดูแลรักษาแนวเขตพื้นที่  ตลอดทั้งบ ารุงรักษาที่ดนิที่เชา่ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยเสมอ และจะไม่ท าการเปลี่ยนแปลงหรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ าใด ๆ หรือ ตัดฟันต้นไมย้ืนตน้ ในที่ดนิที่
เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อน 
  
  ข้อ 6. ถ้าผู้เช่าจะปลูกสรา้ง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ที่มีอยู่แล้วในที่ดนิที่เช่าไม่ว่าจะทัง้หมด
หรือบางส่วน จะต้องได้รบัอนุญาตเป็นหนงัสือจากผู้ให้เช่าก่อน 
  ส าหรับการจัดสรา้งและติดตั้งซุม้ชั่วคราว ให้ท าได้เมื่อมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบด้วยในรูปแบบซุม้นั้นแล้ว หาก
ผู้เช่าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือรื้อถอนซุ้มดังกล่าว ตอ้งได้รับอนุญาตเป็นหนงัสือจากผู้ให้เช่าก่อน 
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  ข้อ 7. ผู้เช่าจะไม่น าที่ดนิที่เช่า หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือซุ้มชั่วคราว ในที่ดนิที่เชา่ทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้เช่า
ช่วง หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ในที่ดนิที่เช่าเป็นอันขาด และจะน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ไม่ได้ เว้นแตจ่ะ
ได้รับความยนิยอมเป็นหนงัสือจากผู้ให้เช่าก่อน 
 

  ข้อ 8. ผู้เช่าจะไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ที่ดินที่เชา่เพื่อการใด ๆ อันเป็นที่นา่รังเกียจแก่สังคม หรือน่าจะเป็น
การเสียหายแก่ที่ดินที่เชา่ และจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ให้เช่าหรือผู้อยู่ใกล้เคียง หรือกระท าการใด ๆ อันเป็น
การละเมิดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 

  ข้อ 9. ผู้เช่าต้องยินยอมให้ผู้ให้เช่า หรือผู้แทนเข้าไปตรวจสถานที่เช่าได้เสมอ โดยผู้เชา่จะต้องอ านวยความ
สะดวกให้ตามสมควร 
 

  ข้อ 10. การช าระคา่เช่า ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้เช่าต้องช าระให้แก่ผู้ให้เช่าตามก าหนดเวลา 
หากช าระเกินก าหนดเวลาผู้เชา่จะต้องช าระเงินเพิ่มข้ึนจากเงินดังกล่าวเปน็เบี้ยปรบัให้ผู้ให้เช่าอีกในอัตราร้อยละ 10 ต่อเดือน
ของเงินที่ค้างช าระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน 
 

  ข้อ 11. ในการส่งมอบที่ดนิที่เชา่นี้ ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องหรือการรอนสิทธิในที่ดนิที่
เช่า และเงนิค่าเชา่ที่ผู้เชา่ไดส้่งมอบไว้ก่อนนัน้ ผู้ให้เช่าไมจ่ าต้องคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 
 

ข้อ 12. ในระหว่างอายสุัญญาเช่า ถา้ผู้ให้เช่ามีความจ าเปน็จะต้องใช้ที่ดินที่เชา่เพื่อประโยชนข์องรัฐ หรือของ
ทางราชการ ผู้เช่ายนิยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเปน็หนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้เช่าทั้งสิ้น 

 

  ข้อ 13. ในระหว่างที่มีการเช่าตามสัญญานี้ ผู้เชา่จะต้องปฏิบัตติามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพสัดุ และระเบียบข้อบังคบัของผู้ให้เช่าที่ใช้อยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะมีขึ้นในภายหนา้ทุกประการ 
 

  ข้อ 14. ผู้เช่าเป็นผู้ช าระค่ากระแสไฟฟ้าและน้ าประปาที่ใช้ในทีด่ินที่เช่า ตามที่หน่วยงานนัน้ ๆ เรียกเก็บ หรือ
ตามที่ผู้ให้เช่าแจ้งไปแล้วแต่กรณี 
 

  ข้อ 15. ถ้าผู้เชา่ไมป่ฏิบัติตามสญัญาเช่าข้อใดข้อหนึ่ง ไม่วา่ด้วยเหตุใด ๆ จนเปน็เหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ให้เช่าแล้ว ผู้เช่าจะต้องรับผิดและยอมชดใช้คา่เสียหายอนัเกิดจากการที่ผู้เชา่ไมป่ฏิบัติตามสัญญาเช่านั้นให้แก่ผู้ให้เช่าโดย
สิ้นเชิงภายในก าหนดนับแตว่ันที่ได้รับแจ้งเปน็หนังสือจากผู้ให้เช่า 
 

  ข้อ 16. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่าได้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย และนา่จะไม่สามารถปฏบิัติตามสัญญา
ต่อไปได้ หรือกรณีที่ผู้ให้เช่ามีเหตุขัดข้องเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญา และจ าเปน็ต้องเรียกผู้เชา่มาพบ   ผู้เช่าไม่ไปพบผู้ให้เช่า
ตามวันเวลาที่ก าหนดในหนังสือเชิญพบถึง 3 คร้ัง ติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
 

  ข้อ 17. ถ้าผู้เช่าผดิสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลกิสัญญาได ้และเมื่อผู้ให้เช่าได้ใช้สิทธบิอกเลิก
สัญญาเชา่แล้ว ผู้เชา่ยินยอมให้ผู้ให้เช่าริบหลักประกันสัญญาเชา่ตามข้อ 2 เป็นจ านวนเงนิทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ให้
เช่าเห็นสมควร และผู้ให้เช่ายังมสีิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ จากผู้เช่า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย 
 

  ข้อ 18. เมื่อสัญญาเช่าสิน้สุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ บรรดาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ รวมทั้งซุ้มชั่วคราวที่ผู้เช่า
ปลูกสร้างหรือจัดสร้างและติดตัง้ลงไปในที่ดนิที่เชา่ ผู้เช่าจะตอ้งรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือซุ้มชั่วคราวนั้น ๆ ออกไปจาก
ที่ดินที่เชา่ และต้องปรับทีด่ินทีเ่ช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือดีตามสภาพเดิม โดยผู้เช่าและบริวารจะต้องออกจากที่ดินที่เชา่
ขนย้ายทรัพยส์ินของผู้เชา่หรือของผู้อ่ืนที่อยู่ในความครอบครองของผู้เช่าออกไปจากที่ดนิที่เชา่ และส่งมอบที่ดินที่เช่านัน้ให้แก่
ผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนั นับแตว่ันสญัญาสิ้นสดุลง 
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  ความในวรรคแรกมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้เช่าไม่ประสงค์จะรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือซุ้มชั่วคราวนัน้ ๆ 
โดยยินยอมมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่คิดคา่ตอบแทนใด ๆ จากผู้ให้เช่าทั้งสิ้น และผู้ให้เช่ายินยอมมอบกรรมสิทธิ์เมื่อ
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทางราชการด้วยแล้ว 

ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติภายในเวลาก าหนดตามความในวรรคแรก ให้ถือว่าผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าเข้าจัดการหรือ
จ้างให้ผู้อ่ืนท าการแทนผู้เช่าได้โดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหักเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว จาก
หลักประกันในข้อ 2 หรือเรียกเอาจากผู้เช่าแล้วแต่กรณีโดยผู้เช่าจะไม่ด าเนินคดีกล่าวหาทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้ให้เช่า 
ตัวแทนผู้ให้เช่า รวมทั้งผู้ด าเนินการอ่ืนในการเข้าจัดการดังกล่าว 
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