
คูมือ : การขอเชาพื้นที่ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน การขอเชาพื้นที่ 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานทรัพยสิน 

3. ประเภทของงานบริการ การใหเชาพื้นที่ 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

 ระเบียบกฎระเบียบ/ขอตกลงการเชาใชที่ดินอาคารราชพัสดุ มก. 

  1) ประกาศสภา เร่ือง ระเบียบการใหเชาที่ดินและอาคาร พ.ศ.2547 

  2) ประกาศสภา เร่ือง กําหนดอัตราคาเชาที่ดินและอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

  3) ประกาศสภา เร่ือง ระเบียบการใหเชาที่ดินและอาคาร ฉ.2 พ.ศ.2550 

  4) ประกาศสภา เร่ือง ระเบียบการใหเชาที่ดินและอาคาร ฉ.3 พ.ศ.2551 

  5) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การกําหนดอัตราการจัดสรรผลประโยชนจากการเชาที่ดินและอาคาร 

  6) แจงเวียนแนวปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณรับ-สงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ 

6. ระดับผลกระทบ    บริการที่มีความสาํคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม    บริการทั่วไป 

7. พ้ืนที่ใหบริการ      อาคารจอดรถงามวงศวาน 1    อาคารจอดรถงามวงศวาน 2    อาคารจอดรถวิภาวด ี

              โรงอาหารกลาง 1        โรงอาหารกลาง 2           อาคาร KU Green 

             อาคาร KU Mini Shop         อาคาร KU Ville           ซุมตางๆ  

        อาคารวทิยพัฒนา               อาคาร KU Avenue 

8. ชองทางการใหบริการ 

1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

    สถานที่ใหบริการ สํานักงานทรัพยสนิ อาคารวิทยพฒันา ชั้น 2  

    ระยะเวลาเปดใหบริการ     วันจนัทร - วันศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น. 

        ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 

        มีพักเที่ยง 

9. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข 

 1. บริเวณ / ขนาดพื้นที่ / ประเภทกิจการ / อัตราคาเชา  

 2. ผูเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่จะตองเสนอแบบตัวรานที่จะประกอบกิจการ 

3. ระยะเวลาในการเปด - ปดใหบริการรานคา 

            4. กําหนดระยะเวลาในการเชา 

   ระยะเวลาเชา 1 - 3 ป โดยเร่ิมสัญญาเชาตั้งแตบรรลุขอตกลงและลงนามสัญญาเชา 

 5. การดําเนินการกอนการยื่นเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที ่

  มหาวิทยาลัยฯ จะมีการจําหนายเอกสารรายละเอียดการขอเชาพื้นที่ และการชี้แจงรายละเอียดเพื่อใหผูสนใจ              

ดูพื้นที่จริง กอนยื่นเอกสารขอเชาพื้นที่ฯ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธเฉพาะผูซื้อเอกสารรายละเอียดการขอเชาพื้นที่                           

ในการเขาฟงคําชี้แจงโดยตองแสดงใบเสร็จรับเงินกอน 
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6. การย่ืนเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพ้ืนที่        

 6.1 ผูยื่นเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ จะตองศึกษาขอมูลในเอกสารรายละเอียดการขอเชาพื้นที่ใหครบถวน

ชัดเจนทุกขอ และเขาใจทั้งหมดกอน ที่จะตกลงทําการยื่นเอกสารเสนอสิทธิประโยชน การขอเชาพื้นที่และใหยื่นเสนอสิทธิ

ประโยชนการขอเชาพื้นที่ฯ ตามแบบเอกสารแนบ 2 โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน                     

ลงลายมือชื่อของผูยื่นขอเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ พรอมประทับตรา (ถามี) 

  6.2 การยื่นเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ จะตองยื่นขอเสนอคาเชาพื้นที่ไมต่ํากวาอัตราที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

 6.3 ในกรณีที่มีการยื่นขอเสนอสิทธิประโยชนอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ 6.2 ใหระบุรายการพรอมวงเงินสนับสนุน

กิจกรรมมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ตอเดือน หรือตอป 

   6.4 ผูยื่นเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ จะตองยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอเสนอ ดังนี้ 

  (1) เอกสารแสดงสถานภาพ ดังตอไปนี ้

    สําเนาบัตรประชาชน 

    สําเนาทะเบียนบาน 

    สําเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถามี) 

    สําเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

    หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป 30 บาท (กรณีมอบอํานาจ) 

    สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ 

  หมายเหตุ สําเนาเอกสารทุกประเภทขอใหรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวนและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิเ์ก็บไว

เปนเอกสารของทางราชการ 

   (2) เอกสารแสดงประสบการณและผลงานในการบริหารจัดการเชาพื้นที่อาคารเชิงพาณิชย 

   (3) เสนอรูปแบบการติดตั้ง ที่จําเปนและเก่ียวของ โดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอมดวย 

   (4) ระยะเวลาในการดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ และการตกแตงราน 

   (5) รายการสินคา พรอมทั้งการกําหนดราคาสินคาหรืออัตราการใหบริการ 

   (6) รูปแบบตัวอยางสินคาและบริการ  

 7. กําหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการย่ืนเอกสาร 

  7.1 กําหนดวันยื่นเอกสารเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ฯและเวลา โดยจะตองนํามายื่นตอสํานักงาน

ทรัพยสิน ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา เมื่อพนกําหนดมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมรับซองเอกสารการเสนอสิทธิประโยชนการขอเชา

พื้นที่โดยเด็ดขาด 

  7.2 วิธีการยื่นเอกสารเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ ใหผูยื่นจัดเอกสารเปน 2 ชุด ดังนี้ 

   7.2.1 ชุดที่1 แบบยื่นเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ ตามเอกสารแนบ 2 ใสซองปดผนึก                  

จาหนาซองถึง “สํานักงานทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ระบุหนาซองวา “เอกสารรายละเอียดเสนอสิทธิประโยชน                    

การขอเชาพื้นที่อาคารที่อยูในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยระบุบริเวณพื้นที่เชาพรอมชื่อ - สกุล 

ผูขอเชาพื้นที”่ 

   7.2.2 ชุดที่2 หลักฐานประกอบการเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ตามขอ 6.4 และตนฉบับ

ใบเสร็จรับเงินคาซ้ือเอกสารรายละเอียดการขอเชาพื้นที่ฯใสซองเปดผนึก เพื่อใหเจาหนาที่สํานักงานทรัพยสินตรวจสอบ                     

ใหครบถวนกอนการรับซองเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ (ระบุหนาซองตามขอ 7.2.1) 

8. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา      

  8.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเฉพาะผูที่ยื่นเอกสารเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ ที่มีหลักฐานประกอบการ

ยื่นที่ถูกตองครบถวนเทานั้น โดยพิจารณาตามประเภทกิจการ สินคา และการบริการที่เหมาะสมในพื้นที่นั้นๆ 



  8.2 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ของผูยื่นโดยไมมีการผอนผัน            

ในกรณีตอไปนี ้

   8.2.1 ผู ยื่ น เอกสารเสนอสิท ธิป ระโยชน การขอเช าพื้ นที่ ฯ  เสนอรายละเอียดแตกต างไป                   

จากเงื่อนไข ขอกําหนดที่กําหนดไวในเอกสารรายละเอียดฯ ที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่น

เอกสารเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่รายอ่ืนๆ 

   8.2.2 เอกสารเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ที่เสนอ มีการขูด ลบ แตงเติม แกไขเปลี่ยนแปลง                       

โดยผูยื่น มิไดลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

  8.3 ในการตัดสินการยื่นเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ใหผูยื่นเสนอสิทธิประโยชน

การขอเชาพื้นที่ ชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอันใดที่เก่ียวของกับผูยื่นขอเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ได 

มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคาหรือใหเชาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

  8.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได หรืออาจ

พิจารณาเลือกใหใชพื้นที่รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการยื่นเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่โดยไมพิจารณาใหใช

พื้นที่เลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด 

ผูยื่นเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการยื่นเสนอสิทธิ

ประโยชนการขอเชาพื้นที่ไมวาจะเปนผูยื่นเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา

การยื่นเสนอสิทธิประโยชน กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมา

เสนอราคาแทน เปนตน 

9. การทําสัญญาเชาพ้ืนที่  

  9.1 ผู ยื่ น เสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้ นที่  ที่ ได รับสิทธิ์ ในการเช าพื้ นที่ จะตองศึกษาสัญญาเชา                  

ตามแบบ เอกสารแนบ 3 ใหครบถวนชัดเจนทุกขอและเขาใจทั้งหมดเสียกอน 

  9.2 ผู ยื่ น เสนอสิท ธิป ระโยชน การขอเช าพื้ นที่  ที่ ได รับ สิท ธิ์ ในการเช าพื้ นที่ จะต องทํ าสัญ ญ าเช า                      

กับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับหนังสอืแจงจากมหาวิทยาลยั หากไมมาทําสัญญาเชาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัย 

 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินประกันการยื่นเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่และพิจารณาใหสิทธิ์ผูยื่นในลําดับสํารองตอไป โดยมิตอง

แจงใหทราบลวงหนา 

 9.3 ในวันทําสัญญาเชาผูเชาจะตองวางหลักประกันสัญญาเชา เปนจํานวน 2 เทา ของคาเชารายเดือนโดยใช

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังนี้ 

  (1) เงินสด 

  (2) แคชเชียรเช็ค สั่งจายในนาม “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ลงนาม ในสัญญาเชาหรือ

กอนหนาวันนั้นไมเกิน 5 วันทําการของทางราชการ 

  9.4 ผูที่ไดรับสิทธิ์ในการเชาพื้นที่ จะตองชําระคาเชาประจําเดือนแรกของสัญญาในวันที่ลงนามในสัญญาเชาเปน

เงินสด หรือ แคชเชียรเช็ค ที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คที่ลงวันที่ลงนามในสัญญาเชาหรือกอนหนาวันนั้นไมเกิน 

5 วันทําการของทางราชการ 

  9.5 ผูที่ ได รับสิทธิ์ในการเชาพื้นที่  จะตองชําระคาเชาลวงหนา 1 เดือน โดยมหาวิทยาลัยจะเก็บไวเปน             

คาเชาสําหรับ 1 เดือนสุดทายของสัญญาเชาและหากมีเงินเหลืออยู มหาวิทยาลัยจะจายคืนใหแกผูเชาเมื่อสิ้นอายุของสัญญาเชา 

และผูเชาหมดขอผูกพันตามขอตกลงนี้แลวภายใน 30 วัน โดยไมมีดอกเบี้ย ทั้งนี้ใหชําระคาเชาลวงหนาในวันทาํสญัญาเชาเปนเงินสด  

หรือ แคชเชียรเช็ค ที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ลงนามสัญญาเชาหรือกอนหนาวันนั้นไมเกิน 5 วัน             

ทําการของทางราชการ 



  9.6 ถาผูที่ไดรับสิทธิ์ในการเชาพื้นที่ ชําระคาเชาไมตรงตามกําหนดเวลาในสัญญาเชา มหาวิทยาลัยมีหนังสือเตือน

ผูไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร และผูไดรับอนุญาตจะตองชําระคาเชา ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก

มหาวิทยาลัย หากไมชําระภายในกําหนดเวลาดังกลาว มหาวิทยาลัยคงสิทธิ์ที่จะริบเงินหลักประกันสัญญาเชา ในกรณีที่วันครบ

กําหนดเปนวันหยุดราชการใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป 

 10. การบอกเลิกสัญญาเชาพ้ืนที่ 

10.1 ในระหวางที่มหาวิทยาลัย ยังไมไดใชสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเชา ถามหาวิทยาลัยเห็นวาผูเชาไมอาจปฏิบัติตาม

สัญญาเชาตอไปได มหาวิทยาลัยจะใชสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเชา และริบหลักประกันสัญญาเชา 

  10.2 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาเชาทั้งหมดหรือบางสวนไดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

  10.3 กรณีผูเชาประกอบกิจการไมครบระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชาและแจงความประสงคขอยกเลิกสัญญา

เชากับมหาวิทยาลัย นั้น ผูเชายินยอมใหมหาวิทยาลัยริบหลักประกันตามสัญญาเชาเปนจํานวนทั้งหมด หรือบางสวนก็ได แลวแต

เห็นสมควรและมหาวิทยาลัยยังมีสิทธิ์เรียกคาเสียหายอ่ืนๆ จากผูเชา (ถามี) อีกดวย 

 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนเสนอสิทธิประโยชนและอ่ืนๆ 

  11.1 กรณีมหาวิทยาลัย มีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาเชาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูเชาไมมีสิทธิ์

เรียกรองคาเสียหาย 

  11.2 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาเชาและเอกสารอ่ืนๆ ตามที่

เห็นสมควรเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย 

10. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียด 

ของขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

 

หนวยเวลา 

(นาที/ชั่วโมง 

/วันทําการ/ 

เดือน/ป) 

สวนงาน/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 
เสนอขออนมุัติ

หลักการ 

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร

ประกอบคําขอ 
1-3 วัน หนวยรายได - 

2 

ประกาศเชิญชวน

ผูสนใจสมัครขอเชา

พื้นที ่

แจงรายละเอียดการใหเชา

พื้นที่ลงในประกาศโดยระบุ

บริเวณ/ขนาดพืน้ที่/

ประเภทกิจการ/อัตราคาเชา 

1 เดือน 

 

หนวยรายได 

 

ฝายประชาสัมพนัธ 

3 

ชี้แจงรายละเอียด

ตางๆแกผูสนใจ

สมัครขอเชาพื้นที ่

ชี้แจงรายละเอียดแกผูสนใจ

เชาพื้นที่ โดยเปดโอกาสใหผู

เชาสามารถสอบถาม

รายละเอียดตางๆในเงือ่นไข

การเชาพื้นที่และดูพืน้ที่จริง

กอนยื่นเอกสารขอเชาพื้นที่

ได 

1-2 ชั่วโมง หนวยรายได - 

4 
กําหนดยื่นใบสมัคร

การขอเชาพื้นที ่

ตรวจสอบคุณสมบตัิตาม

เอกสารของผูยื่นใบสมัคร

การขอเชาพื้นที ่

15 นาท ี

คณะทํางานรับ 

และเปดซอง 

การใหเชาพื้นที ่

- 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียด 

ของขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวยเวลา 

(นาที/ชั่วโมง 

/วันทําการ/ 

เดือน/ป) 

สวนงาน/

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5 

สรุปรายละเอียดเพื่อ

นําเสนอเขาทีป่ระชมุ

คณะกรรมการ

ประจําสํานักงาน

ทรัพยสิน 

สรุปรายละเอียดผูที่ยื่น

ขอเสนอสิทธิประโยชนการ

ขอเชาพื้นที่ดังนี ้

1.) จัดทําตารางรายละเอียด

ของสินคาและบริการ,คาเชา

,สิทธิประโยชนอ่ืนๆ 

2.) จัดทํา PowerPoint  

เพื่อนําเสนอรูปแบบราน

ประกอบการพิจารณา 

1-5 วัน หนวยรายได - 

6 

 

เสนอคณะกรรมการ

ประจําสํานักงาน

ทรัพยสินเพื่อ

พิจารณาคัดเลือก 

 

คณะกรรมการประจํา

สํานักงานทรัพยสินพิจารณา

คัดเลือก 

- - 

คณะกรรมการ

ประจํา

สํานักงาน

ทรัพยสิน 

มีการประชุม 

ในสัปดาหที่ 4 ทุกเดือน 

7 
ประกาศผลการ

พิจารณาคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผูผานการ

พิจารณาคัดเลือกเพื่อทราบ 

โดยทั่วกัน และกําหนดการ

วันรายงานตัวและรับมอบ

พื้นที ่

1-5 วัน หนวยรายได 

- งานบริหารจัดการพืน้ที่ 

จัดทําประกาศรายชื่อผู

ไดสิทธิ ์

- งานประชาสัมพนัธ  

เผยแพรรายชื่อผูไดสิทธิ ์

8 

ผูผานการพิจารณา

คัดเลือกรายงานตัว 

ชําระเงิน เพื่อรับ

มอบพื้นที่และจัดทาํ

สัญญาเชา 

ผูไดสทิธรายงานตวั  

ชําระเงิน เพื่อรับมอบพืน้ที่ 

และจัดทาํสัญญาเชา 

1 วัน 

งานการเงนิ, 

งานอาคารและ

สถานที,่งานนิติ

กรรมสัญญา 

- งานการเงิน รับชําระ

เงิน 

- งานอาคารและสถานที ่

เตรียมสงมอบพื้นที่ 

- งานนิติ กรรม จัดทํ า

สัญญาเชา เสนอลงนาม 

- งานประชาสั มพั น ธ  

เผยแพรขาวสารขอมูล

เก่ียวกับผลิตภัณฑหรือ

บริการรานคา 

9 เร่ิมกิจการ สัญญาเชาพื้นที่เร่ิมตน 1-3 ป 

 

หนวยรายได 

 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน หนวยเวลา 

 



11. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

 11.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

จํานวน

เอกสาร

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1 บัตรประจาํตัวประชาชน กรมการปกครอง  3 ฉบับ รับรองสําเนาถูกตอง 

2 ทะเบียนบาน กรมการปกครอง  3 ฉบับ รับรองสําเนาถูกตอง 

3 ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล  กรมการปกครอง  3 ฉบับ ถาม/ีรับรองสําเนาถูกตอง 

4 

หนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  

(กรณีนิติบุคคล) 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 

 3 

 

ฉบับ รับรองสําเนาถูกตอง 

  

 11.2 เอกสารอ่ืนๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

จํานวน

เอกสาร

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1 
หนังสือมอบอํานาจพรอม

ติดอากรแสตมป 30 บาท  
 1  ฉบับ กรณีมอบอํานาจ 

2 

สําเนาบัตรประชาชนของ 

ผูมอบอํานาจ และผู รับ

มอบอํานาจ 

  1 

 

ฉบับ รับรองสําเนาถูกตอง 

 

13. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม เอกสารรายละเอียดการย่ืนความประสงคขอเชาพ้ืนที่ ราคาชุดละ 100 บาท 

14. ชองทางการรองเรียน 

• รองเรียนดวยตัวเอง /ไปรษณีย ที่ สํานักงานทรัพยสนิ อาคารวิทยพัฒนา ชัน้ 2  

เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 

• รองเรียนผานทางเพจ Facebook : PMKU  

• รองเรียนผานทางโทรศัพท : 02-561-4749, 085-214-3837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dbd.go.th/index_answer.php?tid=4001660
https://www.dbd.go.th/index_answer.php?tid=4001660


เอกสารแนบ 2 

ตัวอยาง 

เอกสารรายละเอียดการย่ืนขอเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพ้ืนท่ี 
อาคารท่ีอยูในความปกครองดูแลของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................................................... 

(บริษัท/หางหุนสวนจาํกัด).................................................................................................อยูบานเลขท่ี........................................................ 
ถนน.................................................................................................... (ตําบล/แขวง).................................................................................... 
(อําเภอ/เขต)...........................................................จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย...........................................  
โทรศัพทติดตอ........................................................ ID-LINE …………………………………….. E-MAIL............................................................... 
ไดพิจารณาเง่ือนไขและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารรายละเอียดการยื่นขอเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพ้ืนท่ีฯ เลขท่ี.............../...........
โดยตลอด และยอมรับเง่ือนไขและขอกําหนดน้ันแลว 
 2. ขาพเจาขอยื่นสิทธิประโยชนการขอเชาพ้ืนท่ี อาคารท่ีอยูในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังน้ี                      
(โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง  ท่ีตองการ) 

บริเวณ ขนาดพ้ืนท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาเชา/เดือน ไมตํ่ากวา 

  
อาคาร KU Mini Shop  

รานคาหมายเลข 2 
 

 

 

 
อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 

หอง A7 
 

 
32 ตรม. 

 
 
 
 
 
 

36 ตรม. 

 
         รานสะดวกซื้อ 
 
         ศูนยใหบริการตางๆ  
          
         รานเสื้อผา/เครื่องประดับแฟช่ัน 
       
         ธุรกิจขนสงพัสด ุ
           

       อาหาร,อาหารวาง, เบเกอรี่  
และเครื่องดื่ม (อาหารท่ีสามารถจาํหนายได
จะตองเปนแบบสําเรจ็รูปท่ีพรอมเสิรฟและ
บริโภคทันที หรืออุนรอนเตาไมโครเวฟ
เทาน้ัน) 

 
โปรดระบุ
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
............... 

 
300 บาท/ตารางเมตร 

เริ่มท่ี 9,600 บาท 
 

 
 
 
 

 
600 บาท/ตารางเมตร 
เริ่มท่ี 21,600 บาท 

 

 
โปรดระบุคาเชาท่ีจะเสนอ 
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................ 

3. ขาพเจาขอยื่นขอเสนอสิทธิประโยชนในการเชาพ้ืนท่ีอาคารท่ีอยูในความปกครองดูแลของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นอกเหนือจากขอเสนอใน ขอ 2  (ระบุรายการขอเสนอพรอมวงเงินสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนตอเดือนหรือตอป) ดังน้ี 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
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4. ขาพเจาไดจัดทํารายละเอียดตามเงื่อนไข ขอ 7.2.1 ของเอกสารเลขที.่.........../...........ที่แนบมาพรอมนี้ 
5. ขอ เสนอนี้ จะยืนอยู เป น ระยะเวลา 120 วัน  นับ ถัดจากวันยื่ นขอ เสนอสิท ธิป ระโยชน และมหาวิทยาลั ย                       

อาจรับขอเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนจะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือระยะเวลาดังกลาวที่ไดยื่นออกไปตามเหตุผล               
อันสมควรที่มหาวิทยาลัยรองขอ 

6. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูเชาพื้นที่ ขาพเจารับรองที่จะ 
6.1 ดําเนินการปรับปรุงและตกแตงสถานประกอบการ โดยความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
6.2 ทําสัญญาตามแบบสัญญาที่มหาวิทยาลยักําหนด แนบทายเอกสารรายละเอียดการยื่นขอเสนอสิทธิประโยชน

การขอเชาพื้นที่เลขที่............/...........หรือตามแบบที่มหาวิทยาลัยฯ ไดปรับปรุงแกไข 
6.3 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาพื้นที่อาคารที่อยูในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัย ตามที่

ระบุไวในขอ 10.3 ของเอกสารการยื่นขอเสนอเสนอสิทธิประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยกอน หรือในวันที่ลงนามในสัญญาเชาพื้นที่
อาคารเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 
  6.4 หากขาพเจาไมปฏิบัติตามสัญญาใหครบถวนที่ระบุไวขางตน ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยเรียกรองให
ชดใชคาเสียหายใดๆ ที่อาจมีแกมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์จะใหผูยื่นขอเสนอสิทธิ์ประโยชนการขอเชาพื้นที่รายอ่ืนเปนผู
ยื่นขอเสนอไดหรือมหาวิทยาลัย อาจเรียกใหมีการยื่นขอเสนอสิทธิประโยชนใหมก็ได 

7. ขาพเจายอมรับวามหาวิทยาลัยไมมีความผูกพันที่จะรับราคาเสนอนี้  รวมทั้งไม รับผิดชอบในคาใชจายใดๆ                    
อันอาจเกิดข้ึนในการที่ขาพเจาไดยื่นขอเสนอสิทธิประโยชน 

8. บรรดาหลักการประกอบการพิจารณา ซ่ึงขาพเจาไดสงใหแกมหาวิทยาลัย ขาพเจายินยอมมอบใหมหาวิทยาลัย          
ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางมหาวิทยาลัย 

9. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมแบบยื่นขอเสนอสิทธิ์นี้โดยละเอียดแลว                   
และเขาใจดีวามหาวิทยาลัย ไมตองรับผิดชอบใดๆในความผิดพลาดหรือตกหลน 

10. แบบยื่นขอเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่นี้  ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉล                 
หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใดๆ                
ที่ไดยื่นขอเสนอสิทธิประโยชนการขอเชาพื้นที่ในคราวเดียวกัน 

 
 เสนอมา ณ วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ...................... 

  
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................................... 
            (.....................................................................) 
 ตําแหนง................................................................... 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 3 
                                                                                                                  สัญญาที…่……….../2564 
                  รายตัวหนา…..……..…….. 

                
 

สัญญาเชาพ้ืนที่อาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตบางเขน  
บริเวณ................................................................ 

 
 สัญญานี้ทําข้ึน ณ สาํนักงานทรัพยสิน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรเมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ.2564 ระหวาง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยผูชวยศาสตราจารยวิศิษฐ  ลิ้มสมบุญชัย ตาํแหนงผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสนิ                  
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา“ผูใหเชา”ฝายหนึ่งกับ..................อาย…ุ………ป เชื้อชาต…ิ…........สัญชาติ..........อยูบานเลขที่...................
ตรอก/ซอย……….…….ใกลเคียงกับ……………..........ถนน…….…………………แขวง.......................เขต........................จังหวัด.................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูเชา” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญานี้ข้ึน ดังมีขอความตอไปนี ้
 ขอ 1 ผูใหเชาตกลงใหเชาและผูเชาตกลงเชาอาคาร รานหมายเลข.............................รวมทั้งที่ดินที่ใชประโยชนตอเนื่องกับ
อาคารนั้น  เลขที่  50 ตรอก/ซอย…………….…ใกล เคียงกับ……………...ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินราชพัสดุ จังหวัดหมายเลขที่ดิน….…….……....โฉนด…...........ทะเบียนราชพัสดุรวมจํานวนเนื้อที่
ประมาณ..........................ตารางเมตรเปนพื้นที่ประกอบกิจการ........................ตารางเมตร พื้นที่ใชสอยอยางอ่ืน...........ตารางเมตร 
ปรากฏตามรูปแผนที่แนบทายสัญญานี้เพื่อ….............มีกําหนดเวลา.........ป นับตั้งแตวันที่.……….. เดือน............พ.ศ.…………                   
ถึงวันที่………เดือน.......................... พ.ศ…………. 
 แผนที่แสดงที่ตั้งของอาคารและที่ดินที่เชาทายสัญญานี้ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ ดวยเอกสารรายละเอียด
การขอเชาพื้นทีเ่ลขที่............./.............. เชาพื้นที่อาคารที่อยูในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา
ฉบับนี้ดวย 
 ขอ 2 ผูเชาตองชําระคาเชาอาคารรวมทั้งที่ดินตามขอ 1 ในอัตราคาเชา ดังนี้ 
  2.1 ระยะเวลาการเชา ปที่ 1 คาเชาเดือนละ……………บาท (…………..) หรือปละ…………..….บาท (……...…..) 
  2.2 ระยะเวลาการเชา ปที่ 2 คาเชาเดือนละ……………บาท (…………..) หรือปละ………..…….บาท (……...…..) 
 ขอ 3 ในวันทําสัญญานี้ผูเชาไดชําระคาเชาสําหรับคาเชาลวงหนาจํานวน 1 เดือน เปนเงิน.................บาท (...........) ใหแก
ผูใหเชาแลวตามใบเสร็จรับเงินเลขที่........... เลมที่..........ลงวันที่........เดือน.............พ.ศ........และคาเชาประจําเดือน.................เปน
เงิน...................บาท (...................) ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่............เลมที่............ลงวันที่........เดือน..............พ.ศ. ............ซึ่งปรากฏ
ในสัญญาเชา และผูเชาสัญญาวาจะชําระคาเชารานคารายเดือน ในเดือนตอๆ ไป ถัดจากเดือนที่ไดชําระเปนคาเชาลวงหนาไวแลว
ใหแกผูใหเชา ณ สํานักงานทรัพยสิน ภายในวันที ่5 ของทุกเดือน 

ขอ 4 ในวันทําสัญญานี้  ผูเชาไดนําหลักประกันสัญญาเชาเพื่อประกันความเสียหายอันเกิดจากการที่ผูเชาประพฤติฝาฝน
สัญญาเชาหรือฝาฝนหนาที่ของผู เชาตามกฎหมาย เปนใบเสร็จ คาคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน ............ บาท (……………..)                  
มามอบใหแกผูใหเชาแลว ตามใบรับ/ใบเสร็จรับเงินเลขที่............เลมที่............. ลงวันที่.......เดือน.................. พ.ศ………………                                         
ซึ่งปรากฏในหลักประกันสัญญาเชา โดยจะคืนใหเมื่อผูเชาพนจากขอผูกพันตามสัญญาเชานี้แลว ถาผูเชาคางชําระคาเชาหรือเงินอ่ืน
ใดที่จะตองชําระใหแกทางราชการ อันเนื่องมาจากการเชานี้ผูเชายินยอมใหผูใหเชาหักจากหลักประกันสัญญาเชาไดและหาก
หลักประกันถูกหักลดจํานวนไปเพียงไร ผูเชาตองนํามาเพิ่มจนเต็มจํานวนตลอดระยะเวลาการเชาอยางชา ภายใน 5 วัน นับแตวัน
ไดรับแจงจากเจาหนาที่ของผูใหเชา 
 ขอ 5 ผูเชาตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ หรือภาษีอ่ืนใดตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ                
ที่เก่ียวกับการเชาตามสัญญาเชานี้ ไมวาจะที่ใชบังคับอยูในขณะนี้ หรือหากมีบังคับใชตอไปในภายหนาแทนผูใหเชาทั้งสิ้น โดยตอง
ชําระใหแกเจาหนาที่ของผูใหเชาภายใน 15 วัน นับแตวันไดรับแจงจากเจาหนาที่ของผูใหเชา  

ขอ 6 ผูเชาตองเอาสถานที่เชาประกันอัคคีภัยไวกับบริษัทรับประกันภัยที่ผูใหเชาเห็นชอบโดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยไม
ต่ํากวามูลคาของอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางรายนี้ในปที่เอาประกันในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูเอาประกัน และเปนผูรับ
ประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา  โดยผูเชาเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยแทนผูใหเชาทั้งสิ้น  

 

ตัวอยางสัญญาเชา 
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                 และผูเชาจะตองนําสัญญาประกันภัยดังกลาวมามอบใหผูใหเชาภายใน 30 วัน นับแตวันทําสัญญาเชานี้สวนสัญญา
ประกันภัยฉบับตอๆไป จะตองนํามามอบใหผูใหเชากอนสัญญาประกันภัยฉบับเดิมจะสิ้นอายุ 

ขอ 7 ผูเชามีหนาที่บํารุงรักษาซอมแซมเล็กนอย และซอมแซมใหญเพื่อรักษาสถานที่เชาและเคร่ืองอุปกรณตางๆ ใหคงอยู
ในสภาพเรียบรอยภายในระยะเวลาที่ผูใหเชากําหนด ทั้งนี้โดยผูเชาเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น 

ขอ 8 ผูเชาเปนผูชําระคากระแสไฟฟา และคาน้ําประปาที่ใชในสถานที่เชาดวยตัวเอง 
ขอ 9 ถาผูเชามีความประสงคจะดัดแปลง ตอเติม ร้ือถอนสถานที่เชา หรือทําการปลูกสรางสิ่งใดๆ ลงในที่ดินบริเวณ

สถานที่เชาตองไดรับอนุญาตจากผูใหเชาเปนหนังสือกอน จึงจะทําไดมิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับรอยละ…………ของราคาเฉพาะสวนที่
ปลูกสรางตอเติมหรือดัดแปลงแต ไมต่ํากวา........……….บาท (…………….…) ตอคร้ัง และคาเสียหายอ่ืนๆ (ถามี) อีกดวย บรรดาสิ่ง
ปลูกสรางที่ผูเชาไดทําลงในที่ดินบริเวณที่เชาก็ดี หรือที่ไดดัดแปลงตอเติมในสถานที่เชาก็ดี หรือที่ไดซอมแซมตามสัญญาขอ 7 ก็ดี 
ใหตกเปนของผูใหเชาโดยผูใหเชาไมตองเสียคาตอบแทนใดๆทั้งสิน้ ผูเชาตองชําระคาปรับตามวรรคแรกใหแกผูใหเชา ภายในกําหนด 
5 วันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหเชา 
 ขอ 10 ผู เชาจะไมใช หรือยินยอมใหผู อ่ืนใชสถานที่ เชาเพื่อการใดๆ อันเปนที่นารังเกียจหรือเสื่อมเสียแกสังคม                
หรือนาจะเปนการเสียหายแกสถานที่ เชา และจะไมกอให เกิดความเดือดรอนรําคาญแกผู ให เชา หรือผูอยูขางเคียง                        
หรือกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยเฉพาะ                
อยางยิ่ง ผูเชาตองระลึกเสมอวาสถานที่เชานี้อยูในความดูแลของสถาบันการศึกษาชั้นสูงซึ่งผูเชาก็ตองรักษาชื่อเสียงดวย 

ขอ 11 ผูเชาไมมีสิทธิ์เอาสถานที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนไปใหเชาชวง  หรือโอนสิทธิการเชาหรือยินยอมใหผูอ่ืนใช
ประโยชนในสถานที่เชาเปนอันขาด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหเชากอนและจะนําไปใชประโยชนอ่ืนนอกจาก
เพื่อวัตถุประสงคการเชา ตามขอ 1 ไมได 
 ขอ 12 ผูเชาตองยินยอมใหผูใหเชาหรือผูแทนเขาไปตรวจสถานที่เชาไดเสมอโดยผูเชาจะตองอํานวยความสะดวก             
ใหตามสมควร 
 ขอ 13 การชําระคาเชา คาภาษี  คาธรรมเนียม หรือเงิน อ่ืนใดที่ผู เชาตองชําระใหแกผู ให เชาตามกําหนดเวลา                 
หากชําระเกินกําหนดเวลา ผู เชาจะตองชําระเงินเพิ่มข้ึนจากเงินดังกลาวเปนเบี้ยปรับใหผู ใหเชาอีกในอัตรารอยละ 1.5               
ตอเดือนของเงินที่คางชําระเศษของเดือนใหนับเปน 1 เดือน 
 ขอ 14 ในการสงมอบสถานที่เชานี้ ผูใหเชาไมตองรับผิดชอบในความชํารุดบกพรอง หรือการรอนสิทธิในสถานที่เชาและ
เงินคาเชาที่ผูเชาไดสงมอบไวกอนนั้น ผูใหเชาไมจําตองคืนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ขอ 15 ในระหวางอายุสัญญาเชา ถาผู ให เชาตองการสถานที่ เชาคืนเพื่อประโยชนของรัฐหรือของทางราชการ                       
ผู เช ายิ น ยอม ให ผู ให เช าบ อก เลิ กสัญ ญ าและยิ น ยอมส งมอบสถานที่ เช า คื นภ าย ใน กํ าหนด เวลาไม เกิ น  30 วัน                                  
นับแต วัน ได รับแจ งเป นหนั งสือจากผู ให เช าโดยผู ให เช าไมต องเสียค าตอบแทนหรือค า เสี ยหายหรือคาใช จ ายใดๆ                        
ใหแกผูเชาทั้งสิ้น 

ขอ 16 ในระหวางอายุสัญญาเชา ถาได เกิดภัยพิบัติ  อัคคีภัย หรือถูกทําลายดวยประการใดๆ แกสถานที่ เชา                   
ไมวาจะเปนความผิดของผู เชาหรือไมก็ตาม จนเปนเหตุใหสถานที่ เชาชํารุดเสียหายและไมอยูในสภาพที่จะใชประโยชน                  
ตามวัตถุประสงคแหงการเชา ตามขอ 1 ไดใหถือสัญญาเชาเปนอันระงับสิ้นสุดลงทันทีโดยผูใหเชามิตองบอกกลาวกอนและผูเชา
จะตองไมเรียกรองเอาเงินคาเชาที่ไดสงมอบหมายหรือชําระไวแลวคืน 

ขอ 17 ในระหวางที่มีการเชาตามสัญญานี้ ผูเชาจะตองปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ วาดวยการจัดหาประโยชนใน                 
ที่ราชพัสดุ และระเบียบขอบังคับของผูใหเชาที่ใชอยูแลวในขณะนี้ หรือที่จะมีข้ึนในภายหนาทุกประการ 

ขอ  18 ถ าผู เช า ไม ป ฏิบั ติ ต ามสัญ ญาเช าขอ ใดขอหนึ่ ง ไม ว าด วย เหตุ ใดๆจน เป น เหตุ ให เกิดความเสียหาย                      
แกผูใหเชาแลว ผูเชาจะตองรับผิด และยอมชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการที่ผูเชา ไมปฏิบัติตามสัญญาเชานั้นใหแกผูใหเชา                  
โดยสิ้นเชิงภายในกําหนด 5 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหเชา 
            ขอ 19 ในระหวางอายุสัญญาเชาถาผู เชาได ถูกศาลสั่งให เปนคนไรความสามารถ หรือเปนบุคคลลมละลาย                     
หรือในกรณีที่มี เหตุ ขัดของเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญาและจําเปนตองเรียกผู เชามาพบหากผู เชาไมไปพบผู ให เชา                         
ตามวันเวลาที่กําหนดในหนังสือเชิญพบถึง 3 คร้ังติดตอกัน โดยไมมีเหตุอันสมควรผูใหเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได 

ขอ  20 ถาผูเชาผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได  และเมื่อผูใหเชาไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาแลว 
ผูเชายินยอมใหผูใหเชาริบหลักประกันตามสัญญาเชา ขอ 4 เปนจํานวนเงินทั้งหมด หรือบางสวนก็ไดแลวแตผูใหเชาเห็นสมควร 
และผูใหเชายังมีสิทธิเรียกคาเสียหายอ่ืนๆ จากผูเชา (ถามี)  ไดอีกดวย 

 



4 

ขอ 21 เมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลงไมวากรณีใดๆ ผูเชาจะตองสงมอบสถานที่เชาคืนใหแกผูใหเชาในสภาพที่เรียบรอย
ปราศจากความชํารุดบกพรอง หรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการไมไดใชงานตามปกติและถาเกิดการชํารุดบกพรอง หรือ
ความเสียหายดังกลาว ผูเชาจะตองซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพที่ดีกอนการสงมอบ ดวยคาใชจายของผูเชาเองทั้งสิ้น หรือมิฉะนั้นผู
เชายินยอมใหผูเชาหักเอาจากหลักประกัน หรือเรียกรองเอาจากผูเชาแลวแตกรณี เพื่อเปนคาซอมแซมแกไขดังกลาว โดยทั้งนี้ผูเชา
และบริวารจะตองออกจากสถานที่เชา ขนยายทรัพยสินของผูเชา หรือของผูอ่ืนที่อยูในความครอบครองของผูเชาออกไปจากสถานที่
เชา และสงมอบสถานที่เชาใหแกผูใหเชาใหแลวเสร็จภายใน 7 วันนับแตวันสัญญาสิ้นสุดลง 

ขอ 22 กรณีผูเชาไมสงมอบสถานที่เชา คืนแกผูใหเชาตามกําหนดเวลาในขอ 21 ผูใหเชามีสิทธิเ์ขาครอบครองสถานที่เชา
ไดโดยพลันในการนี้ผูใหเชามีสทิธิกระทําใดๆ เทาที่จะเปนเพื่อขจัดเหตุขัดขวางการเขาครอบครองสถานที่เชาของผูใหเชา  ซึ่งรวมถึง
การเคลื่อนยายทรัพยสินของผูเชา หรือของผูอ่ืนที่อยูในสถานที่เชาออกจากสถานที่เชาโดยมิตองรับผิดชอบตอความเสียหายหรือสูญ
หายอันอาจเกิดข้ึนตอทรัพยสินดังกลาว การหามผูเชา บริวารและบุคคลใด เขาเก่ียวของกับสถานที่เชาโดยการปดก้ัน หรือร้ือถอน
สถานที่เชาผูเชายินยอมใหผูใหเชากระทําได และจะไมดําเนินคดีกลาวหาทั้งทางแพงและทางอาญากับผูใหเชา และตัวแทนผูใหเชา
ในการกระทําการดังกลาวหากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ผูใหเชามีภาระตองดูแลหรือบํารุงรักษาทรัพยสินหรือสิ่งของดังกลาว             
ผูเชาจะตองชําระคาใชจายตลอดจนคาเสียหาย (ถามี) ใหกับผูใหเชา แตหากผูใหเชาเห็นวาไมสามารถดูแลหรือบํารุงรักษาทรัพยสิน
หรือสิ่งของดังกลาวได ก็ใหดําเนินการขายทรัพยสิน หรือสิ่งของดังกลาวไดและใหนําเงินที่จําหนายทรัพยสินหรือสิ่งของดังกลาวมา
ชําระเปนคาดําเนินการคาดูแลหรือบํารุงรักษา หรือคาเสียหาย (ถามี) แลวแตกรณี 
  สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความแหงสัญญานี้ดีตลอดแลว                
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเก็บไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 

                ลงชื่อ......……………..……………….….……….ผูใหเชา 

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