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

สัญญาเช่าอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   

สัญญานี้ท าขึน้ ณ ส านักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่......... เดือน............................ 
พ.ศ. .............  ระหว่างมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย.........................................ต าแหน่ง.........................................  ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้ให้เช่า”ฝ่ายหนึง่กับ ......................................... เชื้อชาติไทย    สัญชาตไิทย  อยู่บ้านเลขที่    หมู่
ที่     ต าบล.......................... อ าเภอ..........................จังหวัด............................... หมายเลขโทรศัพท์ ............................... ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญาขึน้ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 ข้อ1.ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าอาคารที่ราชพสัดุบริเวณ                     มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เลขที่ 50   ตรอก/ซอย...................ถนน พหลโยธิน   แขวง ลาดยาว  เขต จตจุักร  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
ใกล้เคียงกับ......................ตรงตามแผนที่ระวาง....................หมายเลขที่ดิน.....................โฉนดที.่...................ทะเบียนราช
พัสดุที.่...................จ านวนเนื้อทีป่ระมาณ ....... ตารางเมตร เพื่อ (.................................................) มีก าหนดเวลา..... ป ี
นับตั้งแต่วนัที ่ เดือน.........................  พ.ศ. ...............  ถึงวันที่    เดือน......................... พ.ศ. ...............  โดยคิดอัตราค่าเช่าปี
ละ          บาท  (...........................................) 
 อัตราค่าเช่าดังกลา่วในวรรคแรกผู้ให้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงหรือปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตามหัวข้อการ
ปรับปรุงอัตราคา่เช่า ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ข้อปฏิบัติและหรือระเบียบของ
มหาวิทยาลยัที่ใชบ้ังคับอยู่ในขณะนั้น 
 

 ข้อ 2. ผู้เช่าต้องช าระค่าเชา่รวมทั้งที่ดินตามข้อ 1 ในอัตราค่าเชา่ ดังนี ้
  2.1 ระยะเวลาการเชา่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ช าระค่าเชา่เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และผู้เชา่
สัญญาวา่จะช าระคา่เช่ารายเดือนในเดือนถัดๆ ไป ณ ที่ท าการส านักงานทรัพย์สิน มก. ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนตลอด
ระยะเวลาการเชา่ 
 

 ข้อ3.ในวันท าสัญญานี้ผู้เช่าได้ช าระค่าเชา่ล่วงหนา้เปน็จ านวนเงนิ ............................ บาท (....................................) 
มามอบให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว  ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี     เลขท่ี     ลงวันท่ี   เดือน         พ.ศ ............... ซึ่งค่าเช่าลว่งหน้าจะ
คืนให้เมื่อผู้เช่าพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่านี้แล้ว ถ้าผู้เชา่ค้างช าระค่าเชา่หรือเงินอ่ืนใดที่จะต้องช าระให้แก่ทางราชการ 
อันเนื่องมาจากการเชา่นี้ ผู้เช่ายนิยอมให้ผู้ให้เช่าหักจากค่าเช่าลว่งหน้าได้ 
 

 ข้อ 4. ในวันท าสัญญานี้ผู้เชา่ได้น าหลักประกนัสัญญาเช่าเพื่อประกันความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้เช่าประพฤติ
ฝ่าฝนืสัญญาเช่า หรือฝ่าฝืนหน้าที่ของผู้เช่าตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงนิ ........................................... บาท  
(...........................................) มามอบให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว  ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี     เลขท่ี     ลงวันท่ี   เดือน         พ.ศ 
ซึ่งปรากฏในหลักประกันสัญญาเช่าโดยจะคืนให้เมื่อผู้เช่าอยู่ครบตามระยะเวลาแห่งสญัญาเชา่นี้แล้ว  
 ถ้าผู้เช่าคา้งช าระค่าเชา่หรือเงินอ่ืนใดที่จะต้องช าระให้แก่ทางราชการอันเนื่องมาจากการเช่านี้ผูเ้ช่ายินยอมให้ผู้ให้
เช่าหักจากหลักประกันสัญญาเช่าได้ และหากหลักประกันถูกหักลดจ านวนไปเพียงไร ผู้เช่าต้องน ามาเพิ่มจนเต็มจ านวนตลอด
ระยะเวลาการเชา่อย่างช้าภายใน 5 วัน นบัแต่วันได้รับแจง้จากเจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่า 
 

 ข้อ 5. ผู้เช่าต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ภาษบี ารุงท้องที ่ หรือภาษีอ่ืนใดตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย
ต่างๆ ที่เก่ียวกับการเช่าตามสญัญาเช่านี้ ไม่วา่จะที่ใช้บังคบัอยู่ในขณะนี้ หรือหากมีบังคับใช้ต่อไปในภายหนา้แทนผู้ให้เช่า
ทั้งสิ้น โดยต้องช าระให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่าภายใน 15 วัน นับแต่วนัได้รับแจง้จากเจ้าหนา้ที่ของผู้ให้เช่า 
 

ข้อ 6. ผู้เช่าต้องเอาสถานที่เช่าประกันอัคคีภัยไว้กับบริษทัรับประกันภัยที่ผู้ให้เช่าเห็นชอบโดยมีจ านวนเงินเอา
ประกันภัยไม่ต่ ากว่ามลูค่าอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างรายนี้ในปีที่เอาประกันในนามมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้เอาประกนั 
และเป็นผู้รับประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเชา่ โดยผู้เช่าเป็นผูช้ าระเบี้ยกระกันภัยแทนผู้ให้เช่าทั้งสิ้น และผู้เช่าจะต้องน าสัญญา
ประกันภัยดังกลา่วมามอบให้ผู้ให้เช่าภายใน 30 วัน นับแต่วันท าสัญญาเช่านี้ ส่วนสัญญาประกันภัยฉบับต่อ ๆ ไป จะต้อง
น ามามอบให้ผู้ให้เช่าก่อนสัญญาประกันภัยฉบับเดิมสิน้สุดอายุ 
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 ข้อ 7. ผู้เช่ามีหนา้ที่บ ารุงรักษาซ่อมแซมเล็กน้อย และซ่อมแซมใหญ่เพื่อรักษาสถานที่เช่า และเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าก าหนด ทัง้นี้โดยผู้เช่าเปน็ผู้ออกค่าใช้จา่ยเองทั้งสิ้น 
 

 ข้อ 8. ผู้เช่าเป็นผู้ช าระค่ากระแสไฟฟา้ และคา่น้ าประปาที่ใช้ในสถานที่เชา่และค่าใช้จา่ยส่วนกลางด้วยตนเอง 
 

 ข้อ 9. ถ้าผู้เชา่มีความประสงคจ์ะดัดแปลงต่อเติมรื้อถอนสถานที่เช่าหรือท าการปลูกสร้างสิง่ใด ๆ ลงในที่ดินบริเวณ
สถานที่เชา่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นหนังสือก่อนจึงจะท าได ้ บรรดาสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เชา่ได้ท าลงในที่ดนิบริเวณที่เชา่ก็
ดี หรือที่ได้ดัดแปลงต่อเติมในสถานที่เชา่ก็ดี หรือที่ได้ซ่อมแซมตามสัญญาข้อ 7 ก็ดี ให้ตกเป็นของผู้ให้เช่าโดยผู้ให้เช่าไมต่้อง
เสียค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิน้ 
 

 ข้อ 10. ผู้เช่าจะไม่ใช้ หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานที่เชา่เพื่อการใด ๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่สังคม หรือ
น่าจะเป็นการเสียหายแก่สถานที่เช่า และจะไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนร าคาญแก่ผู้ให้เช่า หรือผู้อยู่ข้างเคียงหรือกระท าการ
ใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้เชา่ต้องระลกึ
เสมอว่าสถานที่เช่านี้อยู่ในความดูแลของสถาบนัการศึกษาชัน้สงู ซึ่งผู้เช่าก็ต้องรักษาชื่อเสียงด้วย 
 

 ข้อ 11. ผู้เช่าไม่มีสิทธิเอาสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้เช่าช่วง หรือโอนสิทธิการเชา่หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้
ประโยชน์ในสถานที่เช่าเปน็อันขาด เว้นแต่จะได้รับความยนิยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อน และจะน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืน
นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์การเชา่ ตามข้อ 1 ไม่ได ้
 

 ข้อ 12. ผู้เช่าต้องยินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือผู้แทนเข้าไปตรวจสถานที่เช่าได้เสมอ โดยผู้เช่าจะต้องอ านวยความสะดวก
ให้ตามสมควร 
 

 ข้อ 13. การช าระคา่เช่า คา่ภาษี ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้เช่าต้องช าระให้แก่ผู้ให้เช่าตามก าหนดเวลา หาก
ช าระเกินก าหนดเวลาผู้เช่าจะตอ้งช าระเงินเพิ่มข้ึนจากเงินดังกล่าวเปน็เบี้ยปรบัให้ผู้ให้เช่าอีกในอัตราร้อยละ 10 ต่อเดือนของ
เงินที่ค้างช าระ เศษของเดือนให้นับเปน็ 1 เดือน 
 

 ข้อ 14. ในการส่งมอบสถานที่เชา่นี้ ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผดิชอบในความช ารุดบกพร่อง หรือการรอนสิทธิในสถานที่
เช่า และเงนิค่าเชา่ที่ผู้เชา่ไดส้่งมอบไว้ก่อนนัน้ ผู้ให้เช่าไมจ่ าต้องคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 
 

 ข้อ 15. ในระหว่างอายสุัญญาเช่า ถ้าผู้ให้เช่าต้องการสถานที่เชา่คืนเพื่อประโยชน์ของรัฐ หรือของทางราชการ ผู้เชา่
ยินยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญา และยนิยอมส่งมอบสถานที่เชา่คืนภายในก าหนดเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วนัได้รบัแจ้งเปน็
หนังสือจากผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่ผู้เช่าทั้งสิ้น 
   

 ข้อ 16. ในระหว่างอายุสญัญาเชา่ ถ้าได้เกิดภัยพิบัติ อัคคีภัย หรือถูกท าลายด้วยประการใด ๆ แก่สถานที่เชา่ไม่วา่จะ
เป็นความผดิของผู้เช่าหรือไม่ก็ตาม จนเปน็เหตุให้สถานที่เช่าช ารุดเสียหาย และไม่อยูใ่นสภาพที่จะใชป้ระโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามข้อ 1 ได้ ให้ถือสัญญาเชา่เปน็อันระงับสิน้สุดลงทนัที โดยผู้ให้เช่ามิต้องบอกกล่าวก่อน และผู้เชา่
จะต้องไม่เรียกร้องเอาเงินค่าเช่าที่ได้ส่งมอบหมายหรือช าระไว้แล้วคืน 
 

 ข้อ 17. ในระหว่างที่มีการเช่าตามสัญญานี้ ผู้เช่าจะต้องปฏบิตัิตามระเบียบทางราชการว่าด้วยการจัดหาประโยชน ์
ในที่ราชพสัดุ และระเบียบข้อบงัคับของผู้ให้เช่าที่ใช้อยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าทุกประการ 
 

 ข้อ 18. ถ้าผู้เช่าไม่ปฏบิัติตามสญัญาเช่าข้อใดข้อหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้เช่า
แล้ว ผู้เช่าจะต้องรับผดิและยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้เช่าไมป่ฏิบัตติามสญัญาเช่านั้นให้แก่ผู้ให้เช่าโดยสิน้เชิง
ภายในก าหนด 5 วัน นบัแต่วันที่ได้รับแจ้งเปน็หนังสือจากผู้ให้เช่า  
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 ข้อ 19. ในระหว่างอายุสัญญาเช่าถ้าผู้เช่าได้ถูกศาลสัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือใน
กรณีที่มีเหตุขัดข้องเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญา และจ าเปน็ต้องเรียกผู้เช่ามาพบหากผู้เชา่ไม่ไปพบผู้ให้เช่าตามวนัเวลาที่
ก าหนดในหนังสือเชิญพบถึง 3 คร้ังติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ให้เช่าจะบอกสัญญาเสยีก็ได้ 
 

 ข้อ 20. ถ้าผู้เช่าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได ้และเมื่อผู้ให้เช่าได้ใช้สทิธิบอกเลิกสัญญาเชา่
แล้ว ผู้เช่ายนิยอมให้ผู้ให้เช่าริบหลักประกันตามสัญญาเช่าข้อ 4 เป็นจ านวนเงนิทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ให้เช่า
เห็นสมควร และผู้ให้เช่ายังมสีิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ จากผู้เชา่ (ถ้ามี) ได้อีกด้วย 
 

 ข้อ 21. เมื่อสัญญาเช่าสิน้สุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เช่าจะต้องส่งมอบสถานที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพที่เรียบร้อย
ปราศจากความช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการไม่ได้ใชง้านตามปกติ และถ้าเกิดการช ารุดบกพร่อง
หรือความเสียหายดังกล่าว ผู้เช่าจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพทีด่ีก่อนการส่งมอบดว้ยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองทั้งสิน้ 
หรือมิฉะนั้นผู้เช่ายนิยอมให้ผู้ให้เช่าหักเอาจากหลักประกัน หรือเรียกร้องเอาจากผู้เช่าแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมแก้ไข
ดังกล่าว โดยทัง้นีผู้้เช่าและบริวารจะต้องออกจากสถานที่เชา่ ขนย้ายทรัพย์สนิของผู้เช่า หรือของผู้อ่ืนที่อยู่ในความ
ครอบครองของผู้เช่าออกไปจากสถานที่เชา่ และสง่มอบสถานที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันสัญญา
สิ้นสุดลง 
 

 ข้อ 22. กรณีผู้เช่าไมส่่งมอบสถานที่เช่าคนืแก่ผู้ให้เช่าตามก าหนดเวลาในข้อ 21 ผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าครอบครองสถานที่
เช่าไดโ้ดยพลนัในการนี้ผู้ให้เช่ามีสิทธิกระท าใด ๆ  เทา่ที่จ าเป็น เพื่อขจัดเหตุขัดขว้างการเข้าครอบครองสถานที่เชา่ของผู้ให้เช่า 
ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนย้ายทรัพยส์ินของผู้เช่า หรือของผู้อ่ืนที่อยู่ในสถานที่เชา่ออกจากสถานที่เช่า โดยมิต้องรับผดิชอบต่อ
ความเสียหาย หรือสูญหายอันอาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินดงักล่าว การห้ามผู้เช่า บริวาร และบุคคลใดเข้าเก่ียวข้องกับสถานที่เชา่
โดยการปิดกั้นหรือรื้อถอนสถานที่เช่าผู้เชา่ยินยอมให้ผู้ให้เช่ากระท าได้ และจะไม่ด าเนนิคดีกล่าวหาทั้งทางแพ่งและทางอาญา
กับผู้ให้เช่า และตัวแทนผู้ให้เช่าในการกระท าการดังกลา่ว 
 หากการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีภาระต้องดูแล หรือบ ารุงรักษาทรัพย์สิน หรือสิ่งของดังกล่าว ผู้เช่า
จะต้องช าระค่าใช้จา่ยตลอดจนค่าเสียหาย (ถ้าม)ี ให้กับผู้ให้เช่าแต่หากผู้ให้เช่าเห็นว่าไม่สามารถดูแลหรือบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
หรือสิ่งของดังกล่าวได้และให้น าเงินที่จ าหนา่ยทรัพยส์ิน หรือสิ่งของดังกล่าวมาช าระเปน็คา่ด าเนนิการค่าดูแล หรือ
บ ารุงรักษา หรือค่าเสียหาย (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี   
 

 สัญญานี้ท าขึน้สามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อา่นแล้วเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้ดีตลอดแล้ว จึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เปน็หลักฐาน พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เปน็ส าคัญต่อหนา้พยาน และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
     ลงชื่อ......……………………………………….………………….ผู้ให้เช่า 
            (.........................................................) 
                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                    
 
     ลงชื่อ..……………………….……………………………….…….ผู้เช่า 
            (………………………………………..) 
 
     ลงชื่อ...………………………………..……………….………..…พยาน 
            (.........................................................) 
                                                                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                    
 
     ลงชื่อ.…….………………….……………........................….พยาน 
            (.........................................................) 
                                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/พยานจากผู้เช่า                                                    
 


