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แบบสัญญาเช่า 
 

สัญญาเช่าพื้นที่เพ่ือให้บริการถ่ายเอกสาร 
    

สัญญาเช่าเลขที่......................       
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต าบลคอหงส์  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   เมื่อวันที่………………………………………..……ระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ………………………….………………….  ต าแหน่ง  ……………………………………….. 
ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        
ที่ 1611/2560  ลงวันที่  23  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า”  ฝ่ายหนึ่ง 
กับ..................................................... ...ผู้จดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจ   ทะเบียนเลขที่ ..........................  
ลงวันที่ .................................. ...... อยู่บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ………..ต าบล ……………………….……….. 
อ าเภอ …………………………………. จังหวัด …………….………………………   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” 
อีกฝ่ายหนึ่ง   ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญาขึ้น ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่า  .................................................................................... 
......................................เพ่ือใช้เป็นสถานที่ให้บริการรับถ่ายเอกสาร  มีก าหนดระยะเวลา..................ตั้งแต่วันที่ 
.....................................ถึงวันที่  ..................................   

ข้อ 2.  ผู้ เช่าจะต้องช าระค่าเช่าพ้ืนที่ตามข้อ 1 ในอัตราค่าเช่า เดือนละ .....................บาท 
(.................................................)  โดยในวันท าสัญญานี้ ผู้เช่าได้ช าระค่าเช่าล่วงหน้า จ านวน ............เดือน   
เป็นเงิน.........................บาท (......................................................)  ตามใบเสร็จรับเงินของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร  เล่มที่ ................  เลขที่ ............... ลงวันที่ ......................................... ให้แก่ผู้ให้เช่าไว้แล้ว และผู้เช่า
สัญญาว่าจะช าระค่าเช่ารายเดือนไม่เกินวันที่  10  ของแต่ละเดือน  ณ งานคลัง ส านักงานเลขานุการ      
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ข้อ 3.   เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  ผนวก 1  รายละเอียดแนบท้ายประกาศ    จ านวน    ...  แผ่น 
  ผนวก 2  ใบเสนอราคา      จ านวน    ...  แผ่น 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ให้เช่า 
 ข้อ 4.  ผู้เช่าต้องช าระค่าไฟฟ้า  ตามจ านวนที่ปรากฏในมิเตอร์วัดไฟฟ้า ตามใบแจ้งหนี้ของผู้ให้เช่าที่
เรียกเก็บในแต่ละเดือน ภายในก าหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า โดยช าระท่ีเจ้าหน้าที่  งานคลัง  
ส านักงานเลขานุการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ข้อ 5.  ผู้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษาซ่อมแซม เพ่ือรักษาสถานที่เช่าและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คงอยู่
ในสภาพเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าก าหนด ทั้งนี้ โดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
 ข้อ 6.  ถ้าผู้เช่ามีความประสงค์จะดัดแปลงต่อเติมสถานที่เช่า จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็น
หนังสือก่อนจึงจะท าได้  มิฉะนั้นจะต้องช าระเบี้ยปรับในอัตราวันละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจนถึงวันที่ผู้เช่าได้ปรับปรุงสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดิม 
 ข้อ 7.  ผู้เช่าจะไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานที่เช่าเพ่ือการใด ๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมหรือ
น่าจะเป็นการเสียหายแก่สถานที่ที่เช่า และจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ให้เช่า หรือผู้อยู่ข้างเคียง 
หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

/ข้อ 8. ผู้เช่า...... 
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 ข้อ 8.  ผู้เช่าไม่น าสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้เช่าช่วงหรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์ใน
สถานที่เช่าเป็นอันขาด  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อน และจะน าไปใช้ประโยชน์อื่น
นอกจากเพ่ือวัตถุประสงค์การเช่าตาม ข้อ 1.  ไม่ได้ 
 ข้อ  9.   ผู้เช่าต้องยินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือผู้แทนเข้าไปตรวจสถานที่เช่าได้เสมอ โดยผู้เช่าจะต้อง
อ านวยความสะดวกให้ตามสมควร 

ข้อ 10.  การช าระค่าเช่า หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้เช่าต้องช าระแก้ผู้ให้เช่าตามก าหนดเวลา หากช าระเกิน
ก าหนดเวลา ผู้เช่าจะต้องช าระเงินเพ่ิมข้ึนจากเงินดังกล่าว เป็นเบี้ยปรับให้ผู้ให้เช่าอีกในอัตราร้อยละ 5 ต่อวัน 
ของอัตราค่าเช่าที่ค้างช าระ 
 ข้อ 11. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า  ถ้าผู้เช่ามีความจ าเป็นจะต้องใช้สถานที่เช่าเพ่ือประโยชน์ของรัฐ
หรือของทางราชการ  ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาได้  โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้เช่าทั้งสิ้น 

ข้อ 12.  ในระหว่างที่มีการเช่าตามสัญญานี้   ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งของผู้ให้เช่า ที่ใช้บังคับอยู่แล้วในขณะนี้หรือ
จะมีขึ้นในภายหน้าทุกประการ 
 ข้อ 13. ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใดไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ให้เช่าแล้ว  ผู้เช่าจะต้องรับผิดและยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาเช่านั้นให้แก่ผู้ให้เช่าโดยสิ้นเชิง ภายในก าหนด 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า 
 ข้อ 14. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่าได้ตกลงเป็นบุคคลล้มละลาย และน่าจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ หรือในกรณีที่ผู้ให้เช่ามีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาและจ าเป็นต้องเรียกผู้เช่า
มาพบ หากผู้เช่าไม่ไปพบผู้ให้เช่าตามวันเวลาที่ก าหนดในหนังสือเชิญพบถึง 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร  ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
 ข้อ 15.  ถ้าผู้เช่าผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใด  ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ และเมื่อผู้ให้เช่าได้
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าแล้ว  ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าริบหลักประกันสัญญาตาม  ข้อ 3. เป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ให้เช่าเห็นสมควรและผู้ให้เช่ายังมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ จากผู้เช่า (ถ้ามี) 
ได้อีกด้วย 
 ข้อ 16. เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เช่าจะต้องส่งมอบสถานที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าใน
สภาพที่เรียบร้อยปราศจากความช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการไม่ได้ใช้งาน
ตามปกติ และถ้าเกิดความช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าว     ผู้เช่าจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพดีก่อนการส่งมอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าเองทั้งสิ้น  หรือมิฉะนั้นผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหักเอาจากเงิน
ค่าเช่าล่วงหน้าหรือเรียกร้องเอาจากผู้เช่าแล้วแต่กรณี เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมแก้ไขดังกล่าว โดยทั้งนี้ผู้เช่าต้อง 
ขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าหรือของผู้อ่ืนที่อยู่ในความครอบครองของผู้เช่าออกไปจากสถานที่เช่า และส่งมอบ
สถานที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา 
 
 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้ งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้า
พยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
 
 

/(ลงชื่อ)...... 
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      (ลงชื่อ)...................................................ผู้ให้เช่า 
            (.......................................................) 
 
 
        (ลงชื่อ)...................................................ผู้เช่า 
            (.......................................................) 
 
 
       (ลงชื่อ)...................................................พยาน 
            (.......................................................) 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................พยาน 
            (.......................................................) 
 






