
Lease Agreement/สญัญาเช่าบา้น 
 

 Lease Agreement 

                                                          Date: ______________________ 

Made at __________________________ 

This agreement is made between Mr.                                                                              residing 

at______________________________________________________________  called the “the lessor” 

 [ผูใ้ชเ้ชา่] and                                                   residing at ____________“thelessee”[ผู ้

เชา่]                                                                               
                                             

THE LESSOR AND THE LESSEE HEREBY AGREE AS FOLLOWS: 

1.The Premises shall mean the premises ________________________________________________ 

____________________called “Premises”. The lessor agrees to let thePremises and the lessee agrees 

to rent the Premises from the Lessor.   The Rental fee shall be Baht _________________per month. 

The purpose of this agreement is to us the Premises as the  home and office project. 

2. The term of this agreement shall be __  months commencing from ___________to____________ 

 The lessee shall have the right to extend the term of this agreement for 1 additional 

Term of 12 months (The “extended term”), commencing on___________. The lessee shall give 

The lessor a notice of its decision to extend the term of this agreement at least 45 days. The rental fee 

payable during the extended term shall be as set forth in the 

Section 3 below. 

3. The   payment of the rental fee shall be 

total  Bath                       (                                   ___________  ) 

paid upon Date                                        . The rental fee for each month during the term of this agreement 

 (and, if applicable, during the extended term) 

4.   At Date                      ,  The lessee give a deposit in the 

amount  of  Bath                        (                     .                            

                                  baht) as security for any damage or loss the Lessor may suffer due to the breach, 

non-performance or non-observance by the lessee of any convenants herein contained. When this agreement 

ends and there is no damage to the Premises, The Lessor shall refund the deposit to the Lessee immediately. 

      Notwithstanding the foregoing, if the termination of this agreement is not caused by the 

Lessee’s fault, the deposit sall be refunded to the Lessee in full immediately after the 

Termination date of this agreement 



     This agreement is prepared in duplicate identical wording. Both parties have read and fully 

Understand it s contents and agree to comply with its terms and conditions. The Lessor and the 

Lessee are to keep one signed copy each. 

     In WITNESS HEREOF, both parties have hereunder affixed their signatures and official 

Stamp (if applicable) in the presence of witnesses on the date and at the place first above 

Written. 

     Lessor rents the house assuming that all electricity, plumbing, and water system are well working at the 

time of rental. But if there are problems with the electricity, plumbing, or water system, the lessor will take 

full responsibility and fix within 5 days. 

5. The lessee shall be responsible for the costs of electricity, gas, telephone, garbage collection, water per 

individual meter of usage at the Premises or any other expense incur by the action of the Lessee in any event 

during the tenure of this agreement.  

6. The Lessee shall be responsible for any loss or damage caused to the Premises and furniture, fixtures and 

electrical appliances and shall maintain the Premises as an ordinary prudent man shall do to his own property. 

Ordinary wear and tear is acceptable. 

7. The Lessee is not allowed to bring any illegal materials to keep or sell in the Premises. In case the Lessor 

considers any material improper to be kept or sold in the Premises, the lessee must move out such at its own 

cost. 

8. The Lessor shall not be responsible for any loss or damage to the property of the Lessee except if such loss 

or damage is caused by the Lessor. 

9. The Lessee is not allow to assign or sublet the Premises or any part thereof without prior  written consent 

of the Lessor, which consent shall not be unreasonably withheld, conditioned or delayed. The Lessee is also 

not allowed to use the Premises for the unlawful, immoral, unusual, or disturbing purposes. 

10. The Lessee shall not make any modification to any part of the Premise without the prior written consent 

of the Lessor, with consent shall not be unreasonably withheld, conditioned or delayed. If the Lessee modifies 

the permanent structure of the Premises or decorates following the give consent, the Lessee agrees to 

transfer the ownership of the modified or decorated property to the Lessor. Any temporary structure added 

with the consent of the Lessor at the expense of the Lessee will be removed and retained by the lessee at the 

termination of this Agreement. 

11. If   the Lessee infringes any section of this agreement, or the agreement ends for whatever reason, the 

Lessee will move out, at its own cost, all of its belongings, possessions, as well as its dependents from the 

Premise within 30 days since the date of termination. The Lessor shall have the right to seize the deposit and 

repossess the property. 



12.  Any changes or modifications to this agreement must be done in writing and signed by both parties. 

13. Notwithstanding the section 7, the Lessor shall be responsible for damage to building or contents in 

storage caused by natural phenomena such as earthquakes, storms or floods, as well as damage caused by 

war. 

                                    

14.     The Lessee shall be responsible for the maintenance; for example, the light bulb goes out; the 

telephone cord wears out, etc. 

15.    In the case of the breach of contract, a mediator shall be used to settle the matter. This mediator shall 

be a third person who does not have special relationship with either party and does not side with anyone. 

16.  The Lessor shall deliver the Premises in current condition to the Lessee. 

17.   This agreement is made in both Thai and English versions. The Thai version shall be used if any problem 

arises. 

This agreement is prepared in duplicate identical wording. Both parties have read and fully understand its 

contents and agree to comply with its terms and conditions. The Lessor and the Lessee are to keep one 

signed copy each. 

 

Signed________________________________________LESSOR (ผูใ้หเ้ชา่) 

(______________________________________) 

                     Signed_______________________________________LESSEE   (ผูเ้ชา่) 

                      (______________________________________) 

                           

                                    Signed_______________________________________WITNESS (พยาน) 

                   

                         Signed_______________________________________WITNESS (พยาน) 

               (______________________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนงัสอืสญัญาเชา่ 

วนัทีv................................................................. 

หนังสอืฉบบันี} ทําขึ}นทีv................................................................................................ 

หนังสอืฉบบันี} ทําขึ}น ระหวา่ง ขา้พเจา้.................................................................................อยู ่บา้นเลขทีv.....................หมู่

ทีv........... 

ตําบล..................................................อําเภอ...........................................จังหวดั..................................     เมืvอ ซึvงตอ่ไปใน

สญัญานี}เรยีกวา่ 

 “ผูใ้หเ้ชา่”ฝ่ายหนึvง

กบั ......................................................................................................................................................... 

 

ทั }งสองฝ่ายไดต้กลงทําสญัญากนัดงัมขีอ้ความตอ่ไปนี}: 

1. ผูใ้หเ้ชา่ตกลงใหเ้ชา่และผูเ้ชา่ตกลงเชา่อาคารของ ........................................................................ ซ ึvงตั }งอยูเ่ลขทีv

..................... หมู ่.......... ตําบล..................................................อําเภอ...........................................จังหวดั

.................................. ซ ึvงตอ่ไปนี}ในสญัญาเรยีกวา่ “ทรพัยส์นิ”อตัราคา่เชา่เดอืนละ  ....................................... 

( ................................................................................................) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พืvอพักอาศยัหรอืทําสํานักงาน 

2.สญัญานี}มขีอ้ตกลงกนั มกีําหนดระยะเวลา .....เดอืน เริvมตน้............................................................... หมดอายสุญัญาวนัทีv

................ ...................................................หากครบกําหนดตามสญัญาและผูเ้ชา่ประสงคจ์ะเชา่ตอ่ไป ผูเ้ชา่มสีทิธทิีvจะเชา่ตอ่ไปอกี

เป็นกําหนดระยะเวลาระยะเวลา 12 เดอืน นับจากวนัทีv ..............................................................โดยผูเ้ชา่จะตอ้งทําหนังสอืบอกกลา่ว

ไปยงัผูใ้หเ้ชา่ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นครบกําหนดตามสญัญา คา่เชา่สําหรับการเชา่ในปีตอ่ไปใหเ้ป็นไปตามทีvกําหนดใน ขอ้ 3 ของ

สญัญานี} 

3. การจา่ยเงนิคา่เชา่ ผูเ้ชา่จะตอ้งจา่ยเป็นจํานวนเงนิ..........................................(................................................................) 

โดย จา่ยภายในวนัทีv................................................. ซ ึvงทั }งสองฝ่ายไดต้กลงกนัไว ้ณ. วนัทําสญัญา  

4. ณ. วนัทีv ....................................... ผูเ้ชา่ไดม้อบเงนิประกนัการเชา่เป็นเงนิจํานวน ............................. บาท 

(                                               ) ซึvงเป็นเงนิประกนัเพืvอเป็นการประกนัการปฏบิตักิารตามสญัญา      และเป็นการประกนัความเสยีหาย

ตา่งๆ ทีvอาจจะเกดิขึ}นแกท่รัพยส์นิทีvเชา่ เนืvองจากความผดิของผูเ้ชา่หรอืบรวิารของผูเ้ชา่ซึvงไดนํ้ามาอาศยัอยูใ่นทรัพยส์นิ ถา้ผูเ้ชา่ไดป้ฏบิตั ิ

ตามสญัญาถกูตอ้งเรยีบรอ้ยและทรัพยส์นิทีvเชา่ไมไ่ดรั้บความเสยีหายแตอ่ยา่งใดแลว้ ผูใ้หเ้ชา่ จะคนืเงนิจํานวนดงักลา่วใหแ้กผู่เ้ชา่ทนัที

หลงัจากสญัญาเชา่สิ}นสดุลง        หากมกีารยกเลกิสญัญาไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของผูเ้ชา่       ผูใ้หเ้ชา่ตกลงจะคนืเงนิประกนัใหแ้กผู่เ้ชา่

ทนัทหีลงัจากวนัทีvสญัญาสิ}นสดุ          ผูใ้หเ้ชา่จะเป็นผูรั้บผดิชอบประกนังานซอ่มบา้นหรอืมอบหมายใหต้วัแทนชา่งเป็นผูด้แูลบา้นใน

ระหวา่งทีvผูเ้ชา่พักอาศยั   

5. ตลอดระยะเวลาในการเชา่ คา่นํ}าประปา,คา่โทรศพัท,์ คา่ไฟฟ้า, และคา่เกบ็ขยะ หรอื คา่ใชจ้า่ยอืvนใดอนัเกดิจากผูเ้ชา่ ไมว่า่ในกรณีได ๆ 

ทั }งส ิ}น ผูเ้ชา่จะเป็นผูรั้บผดิชอบ 



6. ผูเ้ชา่จะตอ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย และจะรักษา ซอ่มแซมทรัพยส์นิทีvเชา่เหมอืนเชน่บคุคลควรระวงัรักษาทรัพยส์นิของตน    ยกเวน้

ความเสยีหายเนืvองจาก เสืvอมสภาพทีvยอมรับได ้

7. ผูเ้ชา่จะไมนํ่าสนิคา้ สิvงของ วสัดทุีvผดิกฎหมายเขา้มาไวห้รอืขาย หรอืจําหน่าย ในทรัพยส์นิทีvเชา่ หรอืเมืvอผูใ้หเ้ชา่พจิารณาเห็นวา่ สนิคา้

ใด วตัถ ุไมส่มควรจะอยูใ่นทรัพยส์นิทีvเชา่ ผูเ้ชา่ตอ้งขนยา้ยสิvงของนั}น ๆ ออกไปจากทรัพยส์นิทีvเชา่ทนัท ีดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูเ้ชา่เอง  

8.  ผูใ้หเ้ชา่ไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย หรอืสญูหายแกท่รัพยส์นิทีvผูเ้ชา่นํามาไว ้ในทรัพยส์นิทีvเชา่ เวน้แต ่ความเสยีหายหรอืสญูหาย 

ดงักลา่วเกดิจากความผดิของผูใ้หเ้ชา่ 

9. หา้มมใิหผู้เ้ชา่นําทรัพยท์ีvเชา่ทั }งหมด หรอืบางสว่นไปใหบ้คุคลอืvน หรอืโอนสทิธกิารเชา่ใหแ้กบ่คุคลอืvน เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาต เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หเ้ชา่ ซึvงความยนิยอมดงักลา่วจะตอ้งไมถ่กูยบัยั }ง มเีงืvอนไข หรอืทําใหล้า่ชา้โดยเหตไุมอ่นัควร และหา้มผูเ้ชา่นํา

ทรัพยส์นิทีvเชา่ตามสญัญานี}ไปประกอบกจิการอนัผดิกฎหมาย ศลีธรรม ขนบธรรมเนยีม หรอืทําใหบ้า้นใกลเ้คยีง ไดรั้บความเดอืดรอ้นโดย

เด็ดขาด 

10. หากผูเ้ชา่ประสงคจ์ะตอ่เตมิ ดดัแปลง ซอ่มแซม ตกแตง่สว่นหนึvงสว่นใดของทรัพยส์นิทีvเชา่ นับถดัจากวนัทีvสญัญาเชา่มผีลผกูพัน เป็น

ตน้ไป ผูเ้ชา่ตอ้งกระทําดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูเ้ชา่เองทั }งส ิ}น และตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หเ้ชา่กอ่น   ซึvงความ

ยนิยอมดงักลา่วจะตอ้งไมถ่กูยบัยั }ง มเีงอืนไข หรอืทําใหล้า่ชา้ โดยไมม่เีหตอุนัควร หากมกีารยกเลกิสญัญา หรอืสญัญาสิ}นสดุ สิvงใดทีvเป็นการ

ตอ่เตมิ ดดัแปลง ซอ่มแซม หรอืตกแตง่ถาวร ผูเ้ชา่ตกลงมอบกรรมสทิธิ�ในสิvงนั}น ใหแ้กผู่ใ้หเ้ชา่ ส ิvงใดทีvเป็นการตอ่เตมิ 

ดดัแปลง ซอ่มแซม ตกแตง่ชัvวคราว ผูเ้ชา่จะรื}อถอน และขนยา้ยออกไปจากทรัพยส์นิทีvเชา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูเ้ชา่เอง 

11. หากผูเ้ชา่ประพฤตผิดิสญัญา หรอืหากสญัญาเชา่ตอ้งเลกิกนั ผูเ้ชา่ตอ้งขนยา้ยสนิคา้ วตัถ ุส ิvงของ รวมทั }งบรวิาร ออกไปจากทรัพยส์นิทีv

เชา่ภายใน 30 วนั นับจากวนัทีvสญัญานี}เลกิกนั หากผูเ้ชา่ไมย่อมเลกิใชป้ระโยชน ์หรอืไมย่อมขนทรัพยส์นิ และบรวิารออกไปจากทีvเชา่

ดงักลา่ว ผูใ้หเ้ชา่มสีทิธริบิเงนิประกนั และมสีทิธเิขา้ครอบครองทรัพยท์ีvเชา่ไดท้นัท ี 

12. ในกรณีใด ๆกต็าม จะไมถ่อืวา่มกีารแกไ้ขเปลีvยนแปลงขอ้ตกลงได ๆ ในสญัญานี} เวน้แตก่ารแกไ้ขเปลีvยนแปลงนั}นจะเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และลงลายมอืชืvอโดยคูส่ญัญาทั }งสองฝ่าย 

13. ภายใตบ้งัคบัขอ้ 6 แหง่สญัญานี} ผูใ้หเ้ชา่ตกลงซอ่มแซมในสว่นความเสยีหายของทรัพยส์นิหลกั ซึvงไมไ่ดเ้กดิจากการกระทําของผู ้

เชา่ เชน่แผน่ดนิไหว พาย ุนํ}าทว่ม หรอืภยัจากสงคราม 

14.  ผูเ้ชา่ตกลงทีvจะซอ่มแซมทรัพยส์นิทีvไมใ่ชค่วามเสยีหายหลกัเชน่ หลอดไฟขาด หรอืสายโทรศพัทข์าด   เป็นตน้ 

15. กรณีทีvมกีารละเมดิสญัญาเกดิขึ}น เพืvอความเป็นธรรมแกท่ั }งสองฝ่าย   จะตอ้งมบีคุคลทีvสาม   คอืเจา้หนา้ทีv   ทีvมคีวามเป็นกลาง 

 

          ไมม่คีวามเกีvยวขอ้งสมัพันธก์บัฝ่ายหนึvงฝ่ายใดเป็นพเิศษ และตอ้งมาจากการตกลงระหวา่งทั }งสองฝ่าย มาเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิ 

16 .ผูเ้ชา่ตกลงทําประกนัอคัคภียัทรัพยส์นิทีvเชา่ตามสญัญานี} ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูเ้ชา่เอง  

17 .ผูใ้หเ้ชา่ตกลงมอบอาคาร และสถานทีvใหแ้กผู่เ้ชา่ในสภาพทีvเป็นอยูใ่นปัจจบุนั  

สญัญานี}ไดทํ้าขึ}นทั }งภาษาไทยและภาษาองักฤษ   โดยยดึภาษาไทยเป็นหลกั 

   

 

In WITNESS HEREOR, both parties have hereunder affixed their signatures and official stamp 

(If applicable) in the presence of witnesses on the date and at the place first above written. 



สญัญานี}ทําขึ}นเป็นสองฉบบั มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั ทั }งสองฝ่ายไดอ้า่นและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดดแีลว้และตกลงทีvจะปฎบิตัติามทกุ

ประการ จงึไดล้งลายมอืและประทบัตรา(ถา้ม)ี ไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่หนา้พยานและถอืไวฝ่้ายละฉบบั 

                                                                                

Signed________________________________________LESSOR (ผูใ้หเ้ชา่) 

(______________________________________) 

                     Signed_______________________________________LESSEE   (ผูเ้ชา่) 

                      (______________________________________) 

                           

                                    Signed_______________________________________WITNESS (พยาน) 

                   

                         Signed_______________________________________WITNESS (พยาน) 

               (______________________________________) 

 


