
 

 

 
ลงชื่อ………………………………………..ผู้ให้เช่า 
ลงชื่อ……………………………….…………..ผู้เช่า 

 
สัญญาเช่าที่ดิน 

 
  สัญญานี้ท าขึ้น  ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ เมื่อวันที่………………เดือน…………..……………พ.ศ…………..… 
ระหว่าง   

มหาวิทยาลัยมหิดล (  ชื่อส่วนงาน   ) โดย  ………………………………………ต าแหน่ง………………….   
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ 

ชื่อคู่สัญญา………………….…………………………………………ต าแหน่ง  ระบุต าแหน่ง      ผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่……………………………………………   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง 

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันท าสัญญาขึ้น ดังมีข้อความต่อไปนี้  
 
  ข้อ ๑. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าที่ดินตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล( ชื่อส่วนงาน   ) 
ต าบล/แขวง………………………..…..อ าเภอ/เขต…………………..………….จังหวัด……………………..…………..ตามแผนที่
ระวาง……………………….หมายเลขท่ีดิน…………………..โฉนดเลขที่………………………..ทะเบียนเลขท่ี………………….
จ านวนเนื้อท่ี……………….ไร่………………งาน…………….ตารางวา ปรากฏรูปแผนที่ที่แนบท้ายสัญญานี้  
 แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดินท้ายสัญญานี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย 
 

ข้อ ๒. ผู้เช่าสัญญาว่า จะใช้ที่ดินดังกล่าวเพ่ือ………………………………………………………เท่านั้น  
 
ข้อ ๓. ผู้ให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าที่ดิน ตามข้อ ๑. มีก าหนดระยะเวลา…………..............……ปี 

นับตั้งแต่วันที่ . . . . . . .. . .. . . เดือน…………………... . . .พ .ศ………………. ถึงวันที่ . . . . . . .. . .. . . เดือน…………………... . . .
พ.ศ………………. 

ข้อ ๔. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา   

            เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  
  ๔.๑ ผนวก ๑ เงื่อนไขเพ่ิมเติมแนบท้ายสัญญาเช่า             จ านวน.............หน้า 
  ๔.๒ ผนวก ๒ แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน        จ านวน.............หน้า 
  ๔.๓ ผนวก ๓..................................

สัญญาเชา่เลขที่ ........... /.............  
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  ข้อ ๕. ผู้เช่าต้องช าระเงินเป็นค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า จากการเข้าใช้ที่ดิน  ตามข้อ ๑ ในอัตรา
เดือนละ ......................... บาท  (.....................................)  
 

ข้อ ๖. ในวันท าสัญญานี้ ผู้เช่าได้ช าระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว  ดังนี้  
  ๖.๑ ค่าเช่าล่วงหน้าส าหรับเดือน...............................  พ.ศ. .................................. รวมเปน็เงิน
ทั้งสิ้น.............................บาท  (.................................. .................)  ให้แก่ผู้ให้เช่าไว้แล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน เล่ม
ที ่..................เลขท่ี.............. ลงวันที่.............. เดือน................พ.ศ...............  และผู้เช่าสัญญาว่าจะช าระค่าเช่า
เป็นรายเดือนในเดือนต่อๆ ไป ถัดจากเดือนที่ได้ช าระเป็นค่าเช่าล่วงหน้าไว้แล้ว ภายในวันที่ ๕ ของเดือน  
  ๖ .๒ ค่ าธรรมเนี ยมการจัด ให้ เช่ า  ส าหรับการ เช่ าตามสัญญานี้ เป็น เ งิน  จ านวน
.....................................(.............................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ .....................เลขที่.............. 
ลงวันที่.............. เดือน................พ.ศ............... 
           ๖.๓ ผู้เช่าต้องช าระค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
  ข้อ ๗. ในวันท าสัญญาเช่านี้ ผู้เช่าได้น าหลักประกันสัญญาเช่าเพ่ือประกันความเสียหายอัน
เกิดจากการที่ผู้เช่าประพฤติฝ่าฝืนสัญญาเช่า หรือฝ่าฝืนหน้าที่ของผู้เช่าตามกฎหมาย  เป็นจ านวนเงิน 
................................ (……………………………………….) มามอบไว้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 
......................เลขที่..............ลงวันที่............... เดือน................พ.ศ............... 

หลักประกันสัญญาเช่านี้จะคืนให้ผู้เช่าโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้เช่าพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
เช่านี้แล้ว  ถ้าผู้เช่าค้างช าระค่าเช่าหรือเงินอ่ืนใดที่จะต้องช าระให้แก่ทางราชการอันเนื่องมาจากการเช่านี้ ผู้เช่า
ยินยอมให้ผู้ให้เช่าหักเอาจากหลักประกันสัญญาเช่าได ้

ทั้งนี้ เมื่อมีการหักเงินจากหลักประกันสัญญา ผู้เช่าต้องน าเงินมาเพ่ิมให้หลักประกันเท่ากับ
มูลค่าหลักประกันสัญญา ที่ระบุในสัญญาเช่า 
 
  ข้อ ๘. ผู้เช่าต้องเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าที่ดินตาม
สัญญาเช่านี้  ไม่ว่าจะใช้บังคับอยู่ในขณะนี้หรือหากมีบังคับใช้ต่อไปในภายหน้าแทนผู้ให้เช่าทั้งสิ้น  โดยต้อง
ช าระให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่าภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ให้เช่า  

 
ข้อ ๙. ผู้เช่ามีหน้าที่ป้องกันและดูแลรักษาแนวเขตพ้ืนที่ ตลอดทั้งบ ารุงรักษาที่ดินที่เช่าให้อยู่

ในสภาพเรียบร้อยเสมอ และจะไม่ท าการใช้สารที่มีพิษตกค้างในการท าการเกษตรในที่ดินที่เช่า หรือ
เปลี่ยนแปลงหรือ   ขุดบ่อ คู คลอง บ่อ สระ หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันลงในที่ดินที่เช่า หรือขุดดินเพ่ือ
จ าหน่ายหรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อน
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  ข้อ ๑๐. ถ้าผู้เช่ามีความประสงค์ท าการปลูกสร้างสิ่งใด ๆ เพ่ิมเติมจากสัญญาลงในที่ดิน
บริเวณสถานที่เช่า จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นหนังสือก่อนจึงท าได้ บรรดาสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เช่าจะสร้าง
นั้นต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อ ๒ และสิ่งปลูกสร้างที่ท าลงในที่ดินบริเวณสถานที่เช่าให้ตกเป็นของผู้ให้
เช่า โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
  ข้อ ๑๑. ผู้เช่าจะไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ที่ดินที่เช่า เพ่ือการใดๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจแก่
สังคม หรือน่าจะเป็นการเสียหายแก่ที่ดินที่เช่า และจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ให้เช่า หรือผู้อยู่
ใกล้เคียง หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายความสงบเรี ยบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
 
  ข้อ ๑๒. ผู้เช่าจะไม่น าที่ดินที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้เช่าช่วง หรือยอมให้ผู้ อ่ืนใช้
ประโยชน์ในที่ดินที่เช่าเป็นอันขาด และจะน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากเพ่ือวั ตถุประสงค์การเช่าตามข้อ ๒  
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อน  
 
  ข้อ ๑๓. ผู้เช่าต้องยินยอมให้ผู้ให้เช่า หรือผู้แทนเข้าไปตรวจที่ดินที่เช่าได้เสมอ โดยผู้เช่า
จะต้องอ านวยความสะดวกให้ตามสมควร 
 
  ข้อ ๑๔. การช าระค่าเช่า ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้เช่าต้องช าระให้แก่ผู้ให้เช่า
ตามก าหนดเวลา หากช าระเกินก าหนดเวลา ผู้เช่าจะต้องช าระเงินเพ่ิมจากเงินดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับให้ผู้ให้เช่า
ในอัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของเงินที่ค้างช าระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
 
  ข้อ ๑๕. ในการส่งมอบที่ดินที่เช่า ผู้ให้เช่าส่งมอบที่ดินให้ผู้เช่าตามสภาพโดยไม่ต้องรับผิดชอบ
ในความช ารุดบกพร่องหรือการรอนสิทธิในที่ดินที่เช่า และเงินค่าเช่าที่ผู้เช่าได้ส่งมอบไว้ก่อนนั้น ผู้ให้เช่าไม่
จ าต้องคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
  ข้อ ๑๖. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าผู้ให้เช่ามีความจ าเป็นจะต้องใช้ที่ดินที่เช่าเพ่ือประโยชน์
ของรัฐ หรือของทางราชการ หรือของผู้ให้เช่า ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวเป็น
หนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทน หรือค่าเสียหายใด ๆ 
ให้แก่ผู้เช่าทั้งสิ้น 
  ในกรณีที่ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญา จะต้องท าเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
๑๘๐ วัน หากผู้เช่าใช้ประโยชน์ไม่ถึงระยะเวลา ๑ ปี แล้วบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่าจะไม่คืนหลักประกันสัญญา



  -๔- 
 

 
ลงชื่อ………………………………………..ผู้ให้เช่า 
ลงชื่อ……………………………….…………..ผู้เช่า 

ข้อ ๑๗. ในกรณีการเช่าที่ดินเพ่ือการเกษตร ผู้เช่าสัญญาว่าจะท าการเกษตรตามที่ระบุไว้ตาม
วัตถุประสงค์ในข้อ ๒ ในที่ดินที่เช่า และถ้าผู้เช่าไม่ท าการเกษตรตามที่ระบุไว้ดังกล่าวภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่
ท าสัญญา ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าและใช้สิทธิตามขอ้ ๒๔ ได้  
 
  ข้อ ๑๘. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าได้เกิดภัยพิบัติ หรือถูกท าลายด้วยประการใด ๆ แก่
ที่ดินที่เช่าโดยมิใช่ความผิดของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าจนเป็นเหตุให้สถานที่เช่าช ารุดเสียหายและไม่อยู่ในสภาพที่จะ
ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามข้อ ๑ ได้ ให้ถือว่าสัญญาเช่าเป็นอันระงับสิ้นสุดลงทันที โดยผู้ให้
เช่ามิต้องบอกกล่าวก่อน และผู้เช่าจะไม่เรียกร้องเอาเงินค่าเช่าที่ได้ส่งมอบ หรือช าระไว้แล้วคืน 
 
  ข้อ ๑๙. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ผู้เช่าไม่สามารถขอลดค่าเช่า เว้นแต่กรณีที่ดินที่เช่านั้น ๆ 
อยู่ในเขตประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินโดยรัฐบาล และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
  ข้อ ๒๐. ผู้ให้เช่าจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้เช่าทุกคราวที่ได้รับช าระค่าเช่า ใบเสร็จรับเงินมี
ลักษณะส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ตรามหาวิทยาลัยมหิดล 
(๒)  ชื่อสถานที่อยู่ของผู้รับเงิน 
(๓)  วันเดือนปีที่รับเงิน 
(๔) ชื่อผู้เช่าและสถานที่เช่า 
(๕)  รายการและจ านวนเงินที่รับช าระ 

          (๖)  ลายมือชื่อผู้รับเงินซึ่งได้แก่  ผู้อ านวยการกองคลัง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบในใบเสร็จรับเงินที่ไม่มีลักษณะส าคัญดังกล่าวมานี้ 

 
  ข้อ ๒๑. ในระหว่างที่มีการเช่าตามสัญญานี้  ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ค าสั่งของผู้ให้เช่า เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ดินและหรืออาคารของผู้ให้เช่า และที่อยู่ในความปกครอง
ดูแลของผู้ให้เช่า รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและอาคารราชพัสดุ ที่ใช้บังคับอยู่แล้วในขณะนี้ หรือท่ีจะมี
ขึ้นภายหน้าทุกประการ และให้ถือว่าข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 
 
  ข้อ ๒๒. ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใดไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ให้เช่าแล้ว ผู้เช่าจะต้องรับผิดและยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาเช่านั้น ให้แก่ผู้ให้เช่าโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด ๑๕  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า  



  -๕- 
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ข้อ ๒๓. ในระหว่างอายุสัญญาเช่า  ถ้าผู้เช่าได้ตกเป็นบุคคลล้มละลายและน่าจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ หรือในกรณีที่ผู้ให้เช่ามีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา และจ าเป็นต้องเรียก
ผู้เช่ามาพบ ผู้เช่าไม่ไปพบผู้ให้เช่าตามวันเวลาที่ก าหนดในหนังสือเชิญพบถึง ๓ ครั้งติดต่อกัน  โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร  ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้  

 
  ข้อ ๒๔. ถ้าผู้เช่าผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ และเมื่อผู้ให้
เช่าได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าแล้ว ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าริบหลักประกันสัญญาเช่าตามข้อ ๗ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ให้เช่าจะเห็นสมควร และผู้ให้เช่ายังมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอ่ืน ๆ จากผู้เช่า(ถ้า
มี) ได้อีกด้วย 
 

  ข้อ ๒๕. เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เช่าจะต้องส่งมอบที่ดินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้
เช่าในสภาพเรียบร้อยปราศจากสิ่งปลูกสร้างหรือตามสภาพเดิม โดยผู้เช่าและบริวารจะต้องออกจากที่ดินที่เช่า 
ขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าหรือของผู้อ่ืนที่อยู่ในความครอบครองของผู้เช่าไปจากที่ดินที่เช่า และส่งมอบที่ดิน
ให้แก่ผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จภายในก าหนด ๓๐ วันนับแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง 
  กรณีตามความวรรคแรก ถ้าวัตถุประสงค์การเช่าเป็นเพ่ือการเกษตรตามข้อ ๑ เป็นจ าพวก
ปลูกไม้ยืนต้น ผู้เช่ายินยอมให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ให้เช่าโดยไม่เรียกค่าตอบแทนใดๆ จากผู้ให้เช่าทั้งสิ้น แต่
ถ้าผู้ให้เช่าไม่ต้องการ ผู้เช่าจะต้องตัด รื้อ ถอนและปรับที่ดินที่เช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและดีตามสภาพเดิม
ส่งมอบให้แก่ผู้ให้เช่าภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย  
  ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติภายในเวลาที่ก าหนดตามความข้างต้นดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้
เช่าเข้าจัดการหรือจ้างให้ผู้อ่ืนท าการแทนผู้เช่าได้ โดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้
เช่าหักเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันตามข้อ ๗ หรือเรียกเอาจากผู้เช่าแล้วแต่กรณี
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  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ให้เช่า 
  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญา
นี้ดีตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและ
ผู้ให้เช่าเก็บไว้หนึ่งฉบับ ผู้เช่าเก็บไว้หนึ่งฉบับ 
 
         (ลงชื่อ)……………………………….……………ผู้ให้เช่า 
                                            (.......................................................... ) 
 
        (ลงชื่อ)…………………………………………….ผู้เช่า 
                                   (........................................................) 
 
       (ลงชื่อ)………………………………………………พยาน 
                (.......................................................) 
 
                (ลงชื่อ)……………………………………………….พยาน 
                         (...................................................... ) 
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เงื่อนไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเช่าที่ดินเลขที่ ........... /............. 
  

ข้อ ๑. ส าหรับสถานที่เช่าที่ดินตามสัญญาเช่านี้ ผู้ให้เช่าอนุญาตให้ผู้เช่าประกอบกิจการได้
ตั้งแต่เวลา ……......นาฬิกา ถึง ……..... นาฬิกา ของทุกวันหรือเวลาตามที่ผู้ให้เช่าและผู้เช่าตกลงร่วมกัน โดยไม่
ส่งเสียงดัง ก่อความร าคาญให้แก่ส่วนราชการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดในยามวิกาล ทั้งนี้เพ่ือให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัย   
 

ข้อ ๒. ......................... 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


