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สัญญาเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา 

สัญญาเลขท่ี ………....../................ 
 

  สัญญานี้ท าขึ้น  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   

เมื่อวันที่..........  เดือน ............................. พ.ศ. ...................  ระหว่าง  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่เลขที่  ๑๖๙  

ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑  โดย ......................................................  

ต าแหน่ง .......................................... ตามหนังสือมอบอ านาจ ฉบับลงวันที่ ........... เดือน............................. 

พ.ศ. ........... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ…………………………..……................................

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท........................................... .............................

มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่................................................................................................. ...............

โทรศัพท์……….......………………โทรสาร...................................  โดย ..............................................................  

ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทนผู้มีอ านาจผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.................... ลงวันท่ี........... เดือน................................. 

พ.ศ. ............... ตามหนังสือมอบอ านาจฉบับลงวันที่............ เดือน.......................... พ.ศ.  ..............  แนบท้าย

สัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงกัน

ดังต่อไปนี้ 

กรณีคู่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดา ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออกด้วย 
 

  ข้อ ๑  ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าพื้นที่บริเวณ.......................................................
เฉพาะพ้ืนที่จ านวน ..................... (………..........……) ตารางเมตร  ของ............................................................. 
ตามแบบแปลนแผนผังซึ่งแสดงเขตที่ตั้งของพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เช่า ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ มีก าหนดระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่.............. เดือน….......................… พ.ศ. ...............  
ถึงวันที่.................  เดือน ............................... พ.ศ. .............  โดยให้ผู้เช่าเข้าใช้พ้ืนท่ี และเปิดด าเนินกิจการ
ระหว่างตั้งแต่เวลา .......................... น. ถึงเวลา ......................... น. วันเดียวกันเท่านั้น  
  ในกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้เช่าอาจขออนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นหนังสือ 
เพ่ือการตกแต่งสถานที่เช่า และด าเนินกิจการนอกเหนือระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่า
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
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 ข้อ ๒  เพ่ือเป็นการตอบแทนในการที่ผู้ ให้เช่าได้ให้สิทธิในการเช่าดังกล่าว ผู้เช่าได้ให้
ผลตอบแทน ดังนี้ 
          ๒.๑  .....................................................................................................................  

  ๒.๒  ....................................................................................................................  
  ๒.๓  ....................................................................................................................  
  ๒.๔  ....................................................................................................................  
 

  ข้อ ๓  ผู้เช่าตกลงจะช าระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน เดือนละ ................................... 
บาท (..........................................)  เริ่มตั้งแต่วันที่ ............ เดือน............................. พ.ศ. ................. เป็นต้นไป  
และจะต้องช าระค่าเช่าล่วงหน้าภายในวันที่ ๕ ของทุก ๆ เดือน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่กองคลังและทรัพย์สิน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันและเวลาปฏิบัติงาน 
หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้ให้เช่าก าหนด  ส าหรับค่าเช่าเดือนแรกให้คิดตามสัดส่วนของระยะเวลาที่
เหลืออยู่ในเดือนที่ท าสัญญา เฉพาะกรณีที่มิได้ท าสัญญาในวันที่ ๑ ของเดือน โดยค่าเช่าเดือนแรกต้องช าระ
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนนั้น หรือช าระทันทีท่ีได้ท าสัญญาเช่า แล้วแต่กรณี 

 การช าระค่าเช่าของเดือนสุดท้าย ให้คิดค่าเช่าตามสัดส่วนของระยะเวลาที่เหลืออยู่ในเดือน
สุดท้ายตามสัญญา 

 ในการส่งมอบสถานที่เช่านี้ ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องหรือการรอนสิทธิ 
ในสถานที่เช่า และเงินค่าเช่าที่ผู้เช่าได้ส่งมอบไว้ก่อนนั้น ผู้ให้เช่าไม่จ าต้องคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือตกแต่งภายในร้านค้าให้บริการด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่า 
และทรัพย์สินที่ติดตรึงถาวรให้ถือเป็นสมบัติของผู้ให้เช่า ผู้เช่าจะรื้อถอนออกไปมิได้ โดยผู้ให้เช่าจะให้เวลา  
ในการตกแต่งสถานที่เป็นเวลาไม่เกินวันที่ ............................................. โดยผู้ให้เช่าไม่คิดค่าเช่า ส าหรับ  
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ าประปาที่เกิดขึ้นจากการตกแต่งพ้ืนที่ของผู้เช่า ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นทั้งสิ้น  
 

   ข้อ ๔  ในวันท าสัญญานี้ ผู้เช่าได้น าหลักประกันเป็นเงินสด จ านวน ................................. บาท 
(....................................................) ซึ่งเท่ากับค่าเช่า ๓ เดือน มามอบให้แก่ผู้ให้เช่า เพ่ือเป็นหลักประกันความ
เสียหายแก่ผู้ให้เช่า ซึ่งเกิดจากการไม่ช าระค่าเช่าและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าน าหลักประกัน
มาชดใช้ค่าเช่าและค่าความเสียหาย ถ้าหากหลักประกันนี้ลดลง ผู้เช่าจะต้องน าหลักประกันมามอบให้ผู้ให้เช่า
ครบจ านวนตามสัญญาภายใน ๕ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า   
  หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันทั้งหมด  
ถ้าหลักประกันที่ริบไว้ยังไม่ครอบคลุมความเสียหายที่ผู้ให้เช่าได้รับ ความเสียหายที่ยังขาดอยู่ผู้เช่ายินยอม
รับผิดชอบชดใช้ให้แก่ผู้ให้เช่า 
  หลักประกันตามวรรคหนึ่งหากยังเหลืออยู่ ผู้ให้เช่าจะคืนให้เมื่อผู้เช่าพ้นจากข้อผูกพันตาม  
สัญญานี้แล้ว ภายใน ๓๐ วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย  
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  ข้อ ๕  ผู้เช่าต้องช าระค่าน้ าประปา และค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการที่ใช้พ้ืนที่ตามจ านวนที่
ปรากฏในมาตรวัด โดยผู้เช่าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาตรวัดน้ าประปาและไฟฟ้าเองทั้งสิ้น และ
ต้องช าระค่าอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เช่น  ค่ารักษาและค่าอ่านมาตรวัดน้ าประปา ไฟฟ้า ตามจ านวนที่ผู้ให้
เช่าเรียกเก็บภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า ทั้งนี้ไม่เกินวันท าการสุดท้ายของเดือน 

 

  ข้อ ๖  ในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาไม่ช าระเงินค่าเช่าการเช่าตามก าหนด ผู้เช่าต้องจ่ายค่าเบี้ย
ปรับโดยคิดจากอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของจ านวนเงินที่ผิดนัดช าระ เป็นเงิน วันละ ................. บาท (..............) 
นับตั้งแต่วันที่ผิดนัดช าระเงินค่าเช่าจนถึงวันที่ได้ช าระเงินค่าเช่าครบถ้วน 
 

  ข้อ ๗  ผู้ให้เช่าให้เช่าเฉพาะพ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจการค้าประเภท............................... ................ 
นอกเหนือจากสินค้าดังกล่าว ผู้เช่าไม่มีสิทธิน ามาประกอบกิจการค้า ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
ผู้ให้เช่าก่อน 
 

 ข้อ ๘  ห้ามผู้เช่าจ าหน่ายหรือมีไว้ครอบครองสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 
หรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีไว้ในครอบครองผิดกฎหมาย หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียศีลธรรม หรือการกระท าอ่ืนใด 
ที่ผิดกฎหมาย  ถ้าหากผู้ให้เช่าตรวจสอบพบ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 
 

 ข้อ ๙  ห้ามผู้เช่าจ าหน่ายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดของสินค้า หรือหมดอายุ 
 

  ข้อ ๑๐  ห้ามผู้เช่าน าเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดมาใช้ นอกจากที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็น
หนังสือแล้ว ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ส่องสว่าง กล้อง CCTV 
เครื่องโทรสาร ตู้เย็น เครื่องอบด้วยไมโครเวฟ และกระติกน้ าร้อน ที่ผู้เช่าจะน ามาใช้ในพื้นที ่
 

 ข้อ ๑๑  ถ้าผู้เช่าท าให้เกิดเพลิงไหม้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม และเกิดอันตรายแก่ร่างกาย 
ชีวิต หรือท าความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ให้เช่าหรือผู้เช่า  หรือของผู้อ่ืน  ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียง 
ผู้เดียว 
  กรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้ท าประกันวินาศภัยทรัพย์สินของผู้ให้เช่า ผู้เช่ายินยอมเฉลี่ยจ านวนเงิน  
เบี้ยประกันภัย ตามที่ผู้ให้เช่าก าหนด และจะช าระเบี้ยประกันภัยแก่ผู้ให้เช่าพร้อมกับการช าระค่าเช่าเดือนแรก
ของทุก ๆ ปี ตลอดอายุสัญญาเช่า 
  

  ข้อ ๑๒  หากมีอุบัติภัยเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยชนิดใด ๆ ก็ตาม ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของผู้เช่า  หากเกิดจากความผิด ไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้เช่า ผู้ให้เช่าไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 

  ข้อ ๑๓  ให้ผู้เช่าใช้พื้นที่เฉพาะบริเวณท่ีได้รับอนุญาตให้เช่าในข้อ ๑ เท่านั้น 
 

  ข้อ ๑๔  ผู้เช่าจะไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานที่เช่าเพ่ือการใด ๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจ  
แก่สังคม หรือน่าจะเป็นการเสียหายแก่สถานที่เช่า และจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ให้เช่า หรือผู้อยู่
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ข้างเคียง หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน 
 

  ข้อ ๑๕  ห้ามผู้เช่าโอนสิทธิการเช่าตามสัญญานี้ หรือให้ผู้อ่ืนเช่าช่วง หรือยอมให้ผู้อ่ืนเข้าร่วม
ด าเนินกิจการด้วย หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อน ทั้งนี้  
ถึงแม้ว่าผู้เช่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าแล้วก็ตาม หากมีความเสียหายเกิดขึ้นให้ถือว่าผู้เช่ายังต้องรับผิดชอบ
ตามสัญญานี้ 
 

 ข้อ ๑๖  ผู้เช่าต้องดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในและภายนอกพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ พร้อมกับผู้เช่าต้องจัดหาภาชนะส าหรับไว้รองรับขยะมูลฝอยให้เป็นที่  
และน าไปทิ้งในที่ที่ผู้ให้เช่าจัดให้ 

 กรณีขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เช่าต้องด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

  ข้อ ๑๗  ผู้ให้เช่าจะแต่งตั้งตัวแทนมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ตัวแทนผู้ให้
เช่า” และแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นหนังสือ เพ่ือท าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   ๑๗.๑  ควบคุม ดูแลการจ าหน่ายสินค้าภายในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เช่า ให้เป็นไปตาม
สัญญา 
             ๑๗.๒  ควบคุม ดูแลการจ าหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามราคาต่อหน่วยที่จ าหน่าย เพ่ือมิให้เกิด
การค้าก าไรเกินควร 
  ๑๗.๓  ควบคุม ดูแลความสะอาดตามท่ีระบุในข้อ ๑๖ 
  ๑๗.๔  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

  ข้อ ๑๘  ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าของตัวแทนผู้ให้เช่า และต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย ที่ได้ก าหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการให้เช่าหรือการ
จัดการทรัพย์สิน  รวมทั้งที่ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันท าสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้า  
โดยเคร่งครัดและให้ถือว่าค าสั่ง ค าแนะน า ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ฉบับนี้ด้วย 
 

  ข้อ ๑๙  ผู้เช่าต้องยินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนผู้ให้เช่า เข้าตรวจสอบทรัพย์สิน หรือส ารวจ
การเช่าและตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาของผู้เช่า โดยผู้ให้เช่าจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๓ วัน เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน หากปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยไป หลักฐานต่าง  ๆ ที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะ
ตรวจพบจากการผิดสัญญาตามข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ อาจถูกเคลื่อนย้ายไปเสีย ผู้ให้เช่าสามารถเข้าตรวจสอบ
สถานที่เช่าได้ทันที ในเวลาเปิดด าเนินกิจการของผู้เช่า 
 

  ข้อ ๒๐  ผู้ให้เช่าไม่อนุญาตให้ผู้เช่าใช้พื้นที่ท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นที่พักแรม 
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 ข้อ ๒๑  ผู้ให้เช่าจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้เช่าทุกคราวที่ได้รับช าระค่าเช่า ใบเสร็จรับเงินมี
ลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้ 

  ก.  ตราของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ข.  ชนิดและหมายเลขของสถานที่เช่าและชื่อผู้เช่า 
  ค.  วัน เดือน ปีที่รับเงิน จ านวนเงิน และลายมือชื่อผู้รับเงิน           

  ผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบในใบเสร็จรับเงินที่ไม่มีลักษณะส าคัญดังกล่าวมานี้  
 

  ข้อ ๒๒  ผู้เช่าจะท าให้ได้มาและด ารงไว้ตลอดเวลาซึ่งใบอนุญาตทั้งปวงที่จ าเป็นจะต้องมี
ส าหรับการเช่าของผู้ให้เช่า และผู้เช่ามีหน้าที่ช าระภาษีเงินได้ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีการค้า 
ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  อากรแสตมป์ และภาษีอ่ืนใดทั้งปวงซึ่งจะต้องช าระอัน
เนื่องมาจากเงินได้และการประกอบกิจการค้าทั้งหมดของผู้เช่าเมื่อถึงก าหนดช าระตลอดอายุของสัญญานี้ 

 กรณีผู้เช่าช าระค่าภาษีต่าง ๆ ตามวรรคหนึ่งช้ากว่าก าหนดระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าก าหนดไว้  
ผู้เช่ายินยอมช าระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือน ของเงินภาษีที่ค้างช าระ เศษของเดือนให้
นับเป็นหนึ่งเดือน 

 

  ข้อ ๒๓  ในระหว่างอายุของสัญญา เมื่อมีเหตุที่ผู้ให้เช่าเห็นเป็นการสมควร ผู้ให้เช่าจะสั่งให้ 
ผู้เช่าหยุดกิจการไว้ชั่วคราวก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน  ซึ่งผู้เช่าจะต้อง
ปฏิบัติตามทันที  โดยจะเรียกร้องเอาค่าเสียหายใด ๆ มิได้  

 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้เช่าจะต้องน าพ้ืนที่ที่ให้เช่านั้นมาใช้เพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษาโดยไม่มีค่าเช่านอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาที่ผู้ให้เช่าคิดจากนิสิตเป็นทางการท างานปกติ
ของผู้ให้เช่า  ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้  โดยแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าก่อนบอกเลิกสัญญา 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และผู้ให้เช่าจะคืนเงินค่าเช่าพ้ืนที่ล่วงหน้าแก่ผู้เช่าในวันสิ้นสุดสัญญา และคืนหลักประกัน
การเช่าตามข้อ ๔ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันสิ้นสุดสัญญา  

 
 

  ข้อ ๒๔  ภายใต้บังคับข้อ ๔  ถ้าผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด หรือไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งของผู้ให้เช่า  โดยผู้ให้เช่าได้เตือนให้ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว และผู้เช่า 
ไม่แก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา ๗ วัน นับจากได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า หรือผู้ให้เช่าได้
แจ้งโดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้เช่าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสัญญานี้ ให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาได้ และริบ
หลักประกันตามข้อ ๔ ทั้งหมด เว้นแต่ผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาตามข้อ ๘ ข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๕ ผู้ให้เช่าบอกเลิก
สัญญาได้ทันที และริบหลักประกันตามข้อ ๔ ได้ทั้งหมดเช่นเดียวกัน 

 ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าผู้ เช่าได้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือในกรณีที่ผู้ ให้เช่ามี
ข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา และจ าเป็นต้องเรียกผู้เช่ามาพบ ผู้เช่าไม่ไปพบผู้ให้เช่าตามวันเวลาที่
ก าหนดในหนังสือเชิญพบถึง ๓ ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้และ 
ริบหลักประกันตามข้อ ๔ ได้ทั้งหมดเช่นเดียวกัน 
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 ข้อ ๒๕  ในกรณีที่ผู้เช่าประสงค์จะขอยกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดเวลาตามสัญญานี้ ผู้เช่า
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยก่อน และผู้เช่าต้องยินยอม
ให้ ผู้ให้เช่าริบหลักประกันตามข้อ ๔ ทั้งหมด  

 

  ข้อ ๒๖  ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เช่า 
หรือทรัพย์สินอ่ืนใด อันเกิดจากการกระท าของผู้เช่า หรือคนงาน หรือบริวารของผู้เช่า และผู้เช่าต้องชดใช้
ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่า หรือจัดการซ่อมแซมให้สามารถใช้ได้ดีดังเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง 
ภายในเวลาที่ผู้ให้เช่าก าหนด 
  ผู้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ เช่าไม่ว่ากรณีใด ๆ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง 
เพ่ือรักษาสถานที่เช่า และเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าก าหนด 

 ถ้าผู้เช่ามีความประสงค์จะดัดแปลงต่อเติมสถานที่เช่า หรือท าการปลูกสร้างสิ่งใด ๆ ลงใน
ที่ดินบริเวณท่ีเช่า จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นหนังสือก่อนจึงท าได้ มิฉะนั้นจะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตรา
ร้อยละ ๕ ของค่าเช่า และบรรดาสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เช่าได้ท าลงในที่ดินบริเวณสถานที่เช่าก็ดี หรือที่ได้ดัดแปลงต่อ
เติมในสถานที่เช่าก็ดี หรือที่ได้ซ่อมแซมตามสัญญาเช่าตามวรรคสองก็ดี ให้ตกเป็นของผู้ให้เช่าทั้งสิ้น  
โดยผู้เช่าจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าทดแทนใด ๆ มิได้ 

 

  ข้อ ๒๗  หนังสือสัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา หากมีข้อความใดในเอกสาร 
แนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้าย
สัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ให้เช่า 
 

  ข้อ ๒๘  เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจาก
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เช่า และส่งมอบพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าในสภาพเรียบร้อย ภายใน  
๗ วัน นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง 
  ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามความในวรรคแรก ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าจัดการหรือจ้างให้ผู้อื่นจัดการ
แทน  ทั้งนี้ โดยผู้เช่าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายอันจะพึงมีแทนผู้ให้เช่าทั้งสิ้น 
 

  สัญญานี้ท าขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
 
 
     ลงชื่อ………………………….................………………. ผู้ให้เช่า 
                      (................................................................. ) 
 
     ลงชื่อ……………………….................…………………. ผู้เช่า 
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           (………………………..............…………………….) 
 
     ลงชื่อ……………………….................…………………. พยาน 
           (………………………..............…………………….) 
 
     ลงชื่อ……………………….................…………………. พยาน 
           (………………………..............…………………….) 


