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ใบสมัครสําหรับเชาที่พักอาศัย (ตัวอยาง)

เอกสารอธิบายสาระสําคัญ

หนังสือสัญญาเกณฑการเชาที่พักอาศัย (ตัวอยาง)

หนังสือสัญญาเกณฑการเชาที่พักอาศัยตามกําหนดระยะเวลา (ตัวอยาง)

คําอธิบายสัญญาเชาที่พักอาศัยตามกําหนดระยะเวลา

การแจงสิ้นสุดสัญญาเชาที่พักอาศัยตามกําหนดระยะเวลา

สังเขปผลการสํารวจสภาพอาคาร (สําหรับใชในการอธิบายสาระสําคัญ)

(โครงสรางไม/โครงสรางเหล็ก)

(โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ)

การลงลายลักษณอักษรในหนังสือสัญญาและเอกสารอื่นๆ จะใชฉบับภาษาญี่ปุน

สวนเอกสารที่เปนภาษาตางประเทศนั้นใชเปนเพียงขอมูลอางอิงเพื่อทําความเขาใจ

ในเนื้อหาเทานั้น
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(1) ใบสมัครส�ำหรับเช่ำที่พักอำศัย 

ชื่อ          วันที่สมัคร: วันที่               เดือน             ป ี 

ใบสมัครสำ�หรับเช่�ที่พักอ�ศัย

 ลงลำยมือชื่อผู้สมัคร     
*  โปรดกรอกเอกสำรนี้เป็นภำษำญี่ปุ่น (ตัวอักษรฮิรำงำนะ คำตำกำนะ หรือคันจิ) หรือภำษำอังกฤษ

1. สังเขปที่พักอ�ศัย                                                                                                                               

ชื่อที่พักอำศัย:                 เลขที่ห้อง:         

ค่ำเช่ำต่อเดือน:          เยน ค่ำมัดจ�ำ:                   เยน

ค่ำบริหำรจัดกำร:        เยน/เดือน ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ:                เยน

วันที่ย้ำยเข้ำ: วันที่          เดือน         ปี             

2. ผู้เช่�                                                                                                                                             

① ที่อยู่ติดต่อ ที่อยู่ (รหัสไปรษณีย์:           -              )

โทรศัพท์ (บ้ำน):     (     ) โทรศัพท์ (มือถือ):   (     )

อีเมล:                 @ แฟกซ์:        (     )

② ชื่อสกุล ภำษำอังกฤษ

ภำษำญี่ปุ่น ชำย / หญิง

③ วันเดือนปีเกิด วันที่         เดือน              ปี       อำยุ             ปี

④  ภำษำที่ท่ำนเข้ำใจ ภำษำที่ 1 ภำษำที่ 2 ภำษำที่ 3

⑤ กรณีที่ปัจจุบันท่ำนอำศัยใน 
บ้ำนเช่ำ

ระยะเวลำกำรพักอำศัยจนถึงขณะนี้ ปี

ชื่อผู้ให้เช่ำ โทรศัพท์:        (     )

บริษัทนำยหน้ำที่
อสังหำริมทรัพย์

ชื่อ โทรศัพท์:        (     )

ที่ตั้ง

⑥ รำยได้ รำยได้ก่อนหักภำษี

ผู้รับผิดชอบช�ำระค่ำเช่ำซึ่งมิใช่ตัวผู้เช่ำ:
1. ทุนกำรศึกษำ     2. เงินที่ส่งมำจำกทำงบ้ำน    3. เงินอุดหนุนช่วยเหลือต่ำงๆ 
4. อื่น ๆ

จ�ำนวนเงิน: เยน / เดือน

3. สถ�นที่ทำ�ง�นหรือสถ�นศึกษ�                                                                                                                

① สถำนที่ท�ำงำน/สถำนศึกษำ ชื่อบริษัท/สถำนศึกษำ โทรศัพท์:      (     ) 

ที่อยู่ (รหัสไปรษณีย์:           -              )

สถำนที่ท�ำงำน (กรณีที่ท�ำงำนจริงต่ำงจำกที่อยู่ซึ่งระบุข้ำงต้น)

โทรศัพท์:   (     )

แผนก หรือภำควิชำ/คณะ:

วันที่เริ่มเข้ำท�ำงำน (หรือวันที่เข้ำศึกษำ): เดือน                  ปี                  

② อำชีพ 1. พนักงำนบริษัทหรือข้ำรำชกำร 2. ประกอบกิจกำรส่วนตัวหรือท�ำธุรกิจอิสระ
3. พนักงำนพำร์ทไทม์ 4. อื่น ๆ

③  ประเภทโรงเรียน 1. มหำวิทยำลัย 2. วิทยำลัย 3. บัณฑิตวิทยำลัย  
4. โรงเรียนอำชีวศึกษำ 5. โรงเรียนสอนภำษำญี่ปุ่น 6. อื่น ๆ

กรณีท�ำงำนกับนำยจ้ำงปัจจุบันเป็นเวลำน้อยกว่ำหนึ่งปี ให้ระบุชื่อบริษัทที่เคยท�ำก่อนหน้ำนี้ รวมทั้งระยะเวลำกำรท�ำงำน
    ชื่อบริษัทก่อนหน้ำนี้:
 ระยะเวลำท�ำงำน: ปี เดือน

4. ผู้พักอ�ศัยด้วยกัน (ไม่รวมตัวท่�น)                                                      

ชื่อ   เพศ   อำยุ
ควำมสัมพันธ์กับท่ำน

(กรอกด้วยหมำยเลขด้ำนล่ำง)
รำยได้ต่อปี

ชำย / หญิง อำยุ (        ) ปี เยน/ปี

ชำย / หญิง อำยุ (        ) ปี เยน/ปี

ชำย / หญิง อำยุ (        ) ปี เยน/ปี

ชำย / หญิง อำยุ (        ) ปี เยน/ปี

ควำมสัมพันธ์กับท่ำน (1. คู่สมรส 2. ครอบครัว 3. ญำติ       4. เพื่อน/คนรู้จัก 5. อื่น ๆ)

5. ผู้ค้ำ�ประกันร่วม (*ต�ร�งนี้ให้กรอกเฉพ�ะกรณีที่เป็นช�วต่�งช�ติ)                                                                        

① ที่อยู่ติดต่อ ที่อยู่ (รหัสไปรษณีย์:           -              )

โทรศัพท์ (บ้ำน):   (     ) โทรศัพท์ (มือถือ): (     )

อีเมล:             @ แฟกซ์:     (     )

② ชื่อสกุล ภำษำอังกฤษ

ภำษำญี่ปุ่น

③ วันเดือนปีเกิด วันที่        เดือน        ปี        อำยุ (      )

*④ ภำษำที่ท่ำนเข้ำใจ ภำษำที่ 1 ภำษำที่ 2 ภำษำที่ 3

⑤ ควำมสัมพันธ์กับผู้ขอเช่ำ 1.ครอบครัว 2.ญำติ 3.เพื่อน/คนรู้จัก 4.ผู้เกี่ยวข้องในบริษัท 
5.ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน (ยกเว้นนักเรียน) 6.อื่นๆ

⑥ สถำนที่ท�ำงำน ชื่อบริษัท โทรศัพท์:     (     )

ที่อยู่ (รหัสไปรษณีย์:           -              )

สถำนที่ท�ำงำน (กรณีที่ท�ำงำนจริงต่ำงจำกที่อยู่ซึ่งระบุข้ำงต้น)

โทรศัพท์:     (     )

ระยะเวลำท�ำงำน                            ปี

*⑦ จ�ำนวนปีที่พ�ำนักในประเทศญี่ปุ่น ปี ⑧  รำยได้ก่อนหักภำษี เยน / ปี
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(2) เอกสำรอธิบำยสำระส�ำคัญ (กำรเช่ำอำคำร) 

เอกส�รอธิบ�ยส�ระสำ�คัญ (ก�รเช่�อ�ค�ร)

คุณ           วันที่              

บริษ�ทจะอธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่ระบุอยู่ด้ำนล่ำงนี้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรท�ำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ (ต่อจำกนี้
จะเรียกว่ำ “กฎหมำย”) มำตรำ 35 โปรดท�ำควำมเข้ำใจให้ดีเนื่องจำกเนื้อหำส่วนนี้มีควำมส�ำคัญ

ชื่อบริษัทหรือชื่อเรียก:

ชื่อผู้แทน: ตรำประทับ

ส�ำนักงำนหลัก: 

ใบอนุญำตเลขที่:

วันที่ออกใบอนุญำต:

ผู้ท�ำธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
ซึ่งท�ำหน้ำทีอธิบำย 

ชื่อสกุล ตรำประทับ

เลขที่จดทะเยียน         (   )

สถำนที่ประกอบธุรกิจ โทรศัพท์: (   )

ลักษณะกำรข้องเกี่ยวในกำรท�ำธุรกิจ (กฎหมำยมำตรำ 34 วรรค 2) ผู้แทน / คนกลำง

อำคำร

ชื่อเรียก

ที่ตั้ง

เลขที่ห้อง

ขนำดพื้นที่ ตร.ม.  (พื้นที่ในสมุดทะเบียน:          ตร.ม. )

ประเภทและโครงสร้ำง

ชื่อสกุลและที่อยู่ผู้ให้เช่ำ

Ⅰ เรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอ�ค�รดังกล่�วนี้

1. เรื่องที่ถูกบันทึกลงในทะเบียน                                                         

เรื่องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์
(ส่วนที่เป็นสิทธิ (ผู้ให้เช่ำ)

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิซึ่งนอกเหนือจำก
กรรมสิทธิ์ (ผู้เช่ำ)เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในกรรมสิทธิ์

บุคคลที่มีชื่อปรำกฏ  ชื่อสกุล:
                     ที่อยู่:

6. ที่อยู่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน                                                            

① ที่อยู่ติดต่อ ที่อยู่ (รหัสไปรษณีย์:           -              )

โทรศัพท์ (บ้ำน):     (     )  โทรศัพท์ (ที่ท�ำงำน):     (     )

โทรศัพท์ (มือถือ):  (     )

② ชื่อสกุล ภำษำอังกฤษ

ภำษำญี่ปุ่น

③  ควำมสัมพันธ์กับท่ำน 1.ครอบครัว 2.ญำติ 3.เพื่อน/คนรู้จัก 4.ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท  
5.ผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน (ยกเว้นนักเรียน) 6. อื่นๆ

ข้อควรระวัง:                                                                      
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรปฏิเสธค�ำขอเช่ำ หำกพบว่ำมีข้อควำมอันเป็นเท็จ
2. เอกสำรใบสมัครนี้ ผู้เช่ำจะต้องกรอกข้อมูลด้วยตัวเอง
3. ผู้เช่ำเท่ำนั้นถึงมีสิทธิ์เป็นผู้พักอำศัย  ห้ำมสลับเปลี่ยนและห้ำมเช่ำช่วง
4. อำจมีกำรปฏิเสธกำรสมัครของท่ำน โดยบริษัทจะพิจำรณำจำกผลกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ จะไม่มีกำรอธิบำยเหตุผลกำรปฏิเสธใดๆ 

ทั้งสิ้น
5. บริษัทอำจติดต่อที่ท�ำงำนหรือสถำนที่ศึกษำที่ท่ำนสังกัดเพื่อยืนยันตัวตน
6. บริษัทจะติดต่อผู้ค้�ำประกันร่วมของท่ำนเพื่อยืนยันเจตนำในกำรยินยอมเป็นผู้ค้�ำประกัน

* ท่�นไม่ต้องกรอกข้อมูลข้�งล่�งนี้ 
ตำรำงที่บริษัทจะเป็นผู้กรอก     อนุญำตโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (      ) (ชื่อหน่วยงำน   )

วันที่สมัคร
วันที่               เดือน             ปี          

พนักงำนผู้รับผิดชอบ

กำรยืนยันตัวตน หนังสือเดินทำง / บัตรประจ�ำตัวคนต่ำงชำติ / อื่น ๆ (                  )

สังเขป

ชื่อหน่วยงำนที่อ้ำงอิง
โทรศัพท์:  (     )

วันที่ท�ำสัญญำ วันที่                    เดือน                          ปี                    

วันที่ย้ำยเข้ำ วันที่                    เดือน                          ปี                    

ช่องหมำยเหตุ:
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2. สังเขปข้อจำ�กัดต�มกฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับ                                                                                                                

ชื่อกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ

สังเขปข้อจ�ำกัด

3. สภ�พก�รจ่�ยนำ้�ประป� ไฟฟ้� แก๊ส และอุปกรณ์ก�รระบ�ยนำ้�ทิ้ง                                                                                              

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่ใช้ได้ทันที ก�ำหนดกำรใช้งำนได้ หมำยเหตุ

น้�ำประปำ สำธำรณะ / ส่วนตัว / บ่อน้�ำ วัน เดือน ปี สำธำรณะ / ส่วนตัว / บ่อน้�ำ

ไฟฟ้ำ วัน เดือน ปี

แก๊ส แก๊สธรรมชำติที่ส่งผ่ำนท่อ 
ในเขตเมือง /แก๊สโพรเพน

วัน เดือน ปี แก๊สธรรมชำติที่ส่งผ่ำนท่อในเขตเมือง / 
แก๊สโพรเพน

น้�ำทิ้ง วัน เดือน ปี

4. รูปร่�งและโครงสร้�งอ�ค�รเมื่อสร้�งเสร็จสมบูรณ์ (กรณีที่ยังสร้�งไม่เสร็จ)                                                                                     

รูปร่ำงและโครงสร้ำง

โครงสร้ำงหลัก โครงสร้ำงและกำรตกแต่งทั้งภำยในและภำยนอก

กำรติดตั้งสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำง

5. สังเขปผลก�รสำ�รวจสภ�พอ�ค�ร (กรณีอ�ค�รที่มีอยู่เดิม)                                                                                                        

มีกำรส�ำรวจสภำพอำคำรหรือไม่ มี ไม่มี

สังเขปผลกำรส�ำรวจสภำพอำคำร

6. สภ�พสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกของอ�ค�ร (กรณีอ�ค�รสร้�งเสร็จสมบูรณ์แล้ว)                                                                                  

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก มี/ไม่มี รุ่น อื่น ๆ

ครัว

สุขำ

ห้องอำบน้�ำ

เครื่องจ่ำยน้�ำร้อน

เตำแก๊ส

เครื่องท�ำควำมร้อน/เครื่องปรับอำกำศ

7. อ�ค�รตั้งอยู่ภ�ยในเขตก�รสร้�งที่อยู่อ�ศัยซึ่งจำ�เป็นต้องมีม�ตรก�รป้องกันภัยพิบัติหรือไม่                                                                 

ภำยในเขตกำรสร้ำงที่อยู่อำศัยซึ่งจ�ำเป็นต้องมีมำตรกำรป้องกันภัยพิบัติ ภำยนอกเขตกำรสร้ำงที่อยู่อำศัยซึ่งจ�ำเป็นต้องมีมำตรกำรป้องกันภัยพิบัติ

8. อ�ค�รอยู่ภ�ยในเขตเตือนภัยพิบัติดินทร�ยถล่มหรือไม่                                                                                                           

ภำยในเขตเตือนภัยพิบัติดินทรำยถล่ม ภำยนอกเขตเตือนภัยพิบัติดินทรำยถล่ม

9. อ�ค�รอยู่ภ�ยในเขตเตือนภัยสึน�มิหรือไม่                                                                                                                          

ภำยในเขตเตือนภัยสึนำมิ ภำยนอกเขตเตือนภัยสึนำมิ

10. เนือ้ห�ของก�รสำ�รวจก�รใช้แร่ใยหิน                                                                                                                                

มีบันทึกผลส�ำรวจกำรใช้แร่ใยหินหรือไม่ มี ไม่มี

เนื้อหำของกำรส�ำรวจกำรใช้แร่ใยหิน

11. เนือ้ห�ตรวจวินิจฉัยเรื่องคว�มต้�นท�นแผ่นดินไหว                                                                                                               

มีกำรตรวจวินิจฉัยเรื่องควำมต้ำนทำนแผ่นดินไหวหรือไม่ มี ไม่มี

เนื้อหำของกำรตรวจวินิจฉัยเรื่องควำมต้ำนทำนแผ่นดินไหว

Ⅱ เรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขก�รทำ�ธุรกิจ

1. จำ�นวนเงินที่ได้รับซึ่งนอกเหนอืจ�กค่�เช่�                                                                                                                          

จ�ำนวนเงิน วัตถุประสงค์กำรรับ

1

2

3

4

2. เรื่องเกี่ยวกับก�รยกเลิกสัญญ�                                                                                                                                       

3. เรื่องเกี่ยวกับจำ�นวนเงินชดเชยค่�เสียห�ยหรือเงินค่�ละเมิดสัญญ�                                                                                              

4. สังเขปม�ตรก�รดูแลรักษ�เงินที่ชำ�ระหรือเงินรับฝ�ก                                                                                                              

มีมำตรกำรดูแลรักษำ ใช่            /    ไม่ใช่

หน่วยงำนที่ด�ำเนินมำตรกำรดูแลรักษำ
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5. ระยะเวล�ของสัญญ�และก�รต่อสัญญ�                                                                                                                             

ระยะเวลำ
ตั้งแต่  วันที่     เดือน      ปี              

จนถึง  วันที่     เดือน      ปี               
ระยะเวลำ     เดือน     ปี

สัญญำเช่ำที่พักอำศัยทั่วไป

สัญญำเช่ำที่พักอำศัยตำมก�ำหนดระยะเวลำ

สัญญำเช่ำอำคำรตลอดชีพ

เรื่องเกี่ยวกับกำรต่อสัญญำ

6. เรื่องเกี่ยวกับข้อบ่งใช้และข้อจำ�กัดก�รใช้ง�นอื่นๆ                                                                                                                 

ข้อจ�ำกัดของข้อบ่งใช้ ข้อจ�ำกัดต่อพื้นที่เอกสิทธิ์ในอำคำรที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม อื่น ๆ

ข้อจ�ำกัดกำรใช้อื่น ๆ

7. เรื่องเกี่ยวกับก�รคำ�นวนเงินมัดจำ�                                                                                                                                   

8. ผู้รับว่�จ้�งในก�รบริห�รจัดก�ร                                                                                                                                      

ชื่อสกุล(ชื่อบริษัทหรือชื่อเรียก)
(เลขจดทะเบียนในกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมเรื่องกำรบริหำรจัดกำรอำคำรชุด 

ที่ถูกต้องเหมำะสม มำตรำ 46 ข้อ 1 วรรค 2 หรือเลขจดทะเบียนในระเบียบ 

ข้อบังคับกำรจดทะเบียนผู้ควบคุมดูแลอสังหำริมทรัพย์ให้เช่ำอำศัย 

มำตรำ 5 ข้อ 1 วรรค 2)

ที่อยู่ (ที่ตั้งของส�ำนักงำนหลัก)

Ⅲ เรื่องอื่น ๆ

1. คำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับสถ�นที่ฝ�กทรัพย์สิน (ซึ่งถูกมัดจำ�ไว้ท�งกฎหม�ย) (กฎหม�ยม�ตร� 35-2)

(1) กรณีไม่ใช่สม�ชิกสม�คมประกันก�รทำ�ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์                                                                                                    

สถำนที่ฝำกทรัพย์สินและที่ตั้ง
ซึ่งได้ฝำกเงินประกันกำรประกอบกิจกำรไว้

(2) กรณีเป็นสม�ชิกสม�คมประกันก�รทำ�ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์                                                                                                     

สมำคมประกัน
กำรท�ำธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์

ชื่อเรียก

ที่อยู่

ที่ตั้งส�ำนักงำน

สถำนที่ฝำกทรัพย์สินและที่ตั้ง
ซึ่งได้ฝำกเงินประกันเพื่อช�ำระหนี้ไว้

สำระส�ำคัญที่ระบุ:

① เกี่ยวกับข้อ Ⅰ. 1

ในคอลัมน์ที่ชื่อ “เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในกรรมสิทธิ์” ต้องกรอกเรื่องกำรจดทะเบียนแต่ละชนิดที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ซึ่งถูกบันทึกลงในส่วนที่
เป็นสิทธิ (ผู้ให้เช่ำ) ในทะเบียนบันทึกต่ำงๆ เช่น ข้อตกลงพิเศษของกำรซื้อกลับ ทะเบียนชั่วครำวแต่ละชนิด กำรพิทักษ์ทรัพย์

② เกี่ยวกับข้อ Ⅰ. 2.

ในคอลัมน์ที่ชื่อ “ชื่อกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ” ต้องกรอกชื่อกฎหมำยที่เข้ำข่ำยโดยเลือกจำกตำรำงด้ำนล่ำงนี้ และต้องกรอกสังเขปข้อจ�ำกัด
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวลงในคอลัมน์ “สังเขปข้อจ�ำกัด” 

กฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำพื้นที่พักอำศัยใหม่ กฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ในเมืองใหม่

กฎหมำยกำรปรับปรุงพื้นที่ธุรกิจส�ำหรับ 
กำรกระจำย

③ เกี่ยวกับข้อ Ⅰ. 3.

ในคอลัมน์ที่ชื่อ “หมำยเหตุ” กรณีมีกำรเรียกร้องค่ำรับผิดชอบกำรใช้สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่เป็นพิเศษ ต้องกรอกจ�ำนวนเงินดังกล่ำวลงไป 

④ เกี่ยวกับข้อ Ⅰ. 6.

ในคอลัมน์ที่ชื่อ “สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกของอำคำร” คือ ตัวอย่ำงของอำคำรที่ใช้พักอำศัยเป็นหลัก ส่วนกรณีที่เป็นอำคำรเชิงพำณิชย์จะต้องกรอก
ข้อมูลสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกซึ่งมีควำมส�ำคัญให้ชัดเจน โดยค�ำนึงถึงสภำพกำรท�ำธุรกิจที่เป็นจริง จ�ำแนกตำมประเภทของธุรกิจ (เช่น เครื่องปรับ
อำกำศ ลิฟต์)

⑤ เกี่ยวกับข้อ Ⅱ. 5.

ต้องระบุอย่ำงชัดเจนว่ำเข้ำข่ำยสัญญำประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้ “สัญญำเช่ำที่พักอำศัยทั่วไป” “สัญญำเช่ำที่พักอำศัยตำมก�ำหนดระยะเวลำ” 
“สัญญำเช่ำอำคำรตลอดชีพ”

⑥ หำกมีข้อมูลที่ต้องกรอกในแต่ละช่องเป็นจ�ำนวนมำก ให้กรอกส่วนที่ส�ำคัญลงไปให้ชัดเจน แล้วเขียนข้อมูลอื่นๆที่จ�ำเป็นลงในเอกสำรแนบ และ
แนบมำพร้อมกัน
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สังเขปผลก�รสำ�รวจสภ�พอ�ค�ร (สำ�หรับใช้ในก�รอธิบ�ยส�ระสำ�คัญ)
(โครงสร้ำงไม้/ 
โครงสร้ำงเหล็ก)

วันที่จัดท�ำ

อาค
าร

ชื่ออำคำร ที่พักอำศัยของคุณ:

ที่ตั้ง
แสดงที่อยู่
เลขที่บ้ำน ชื่อเขตพื้นที่

(กรณีที่พักอำศัยแบบ
อำคำรชุด)

ชื่อคอนโดมิเนียม ฯลฯ เลขที่ห้อง เลขที่

จ�ำแนกตำมประเภท
โครงสร้ำง

□ ไม้ □ เหล็ก □ อื่น ๆ (เช่น โครงสร้ำงผสม)

จ�ำนวนชั้น บนดิน:     ชั้น  /  ใต้ดิน:  ชั้น พื้นที่รวมทั้งหมด m2

กำรส�ำรวจสภำพ
อำคำร

วันที่ท�ำกำรส�ำรวจ

ประเภทกำรส�ำรวจ □ ที่พักอำศัยแบบบ้ำนเดี่ยว
□ ท่ีพักอำศยัแบบอำคำรชดุ ฯลฯ ( □ ชนดิบ้ำนเดีย่ว □ ชนดิอำคำรรวม)

มีกำรเสื่อมสภำพหรือไม่
มีกำรเสื่อมภำพตำมเกณฑ์ส�ำรวจสภำพอำคำรหรือไม่ 
(ต้องกรอกข้อมูลใน “มีกำรเสื่อมสภำพแต่ละต�ำแหน่งหรือไม่” ด้ำนล่ำงด้วย) □ มี □ ไม่มี

มีกำรเสื่อมสภำพแต่ละ
ต�ำแหน่งหรือไม่

*ขีดฆ่ำ 2 เส้นใน
ต�ำแหน่งที่ไม่อยู่ใน 
เป้ำหมำยของ 
กำรส�ำรวจ

ต�ำแหน่งกำรส�ำรวจซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงหลักในแง่ควำมทนทำน
ของโครงสร้ำง

ต�ำแหน่งกำรส�ำรวจซึ่งเกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งที่ป้องกัน 
กำรรั่วซึมของน�้ำฝน 

กำรเสื่อม ฯลฯ กำรเสื่อม ฯลฯ

มี ไม่ม ี 
ตรวจสอบ

ไม่ได้
มี ไม่ม ี 

ตรวจสอบ
ไม่ได้

ฐำนรำก
ส่วนประกอบของฐำนและพื้น
พื้น
เสำและคำน
ผนังภำยนอกและชำยคำ
ระเบียง
ผนังภำยใน
เพดำน
โครงค�้ำหลังคำด้ำนใน
อื่น ๆ

 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □

ผนังภำยนอก
ชำยคำ 
ระเบียง
ผนังภำยใน
เพดำน
โครงค�ำหลังคำด้ำนใน
หลังคำ

 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □

(ปลวกกิน) 
(กำรเน่ำผุ) 
(ต�ำแหน่งกำรวำงคอนกรีต)
(ควำมแข็งแรงของกำรอัดคอนกรีต)

 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □

ผู้ส�ำรวจสภำพ
อำคำร

ชื่อสกุลผู้ท�ำกำรส�ำรวจ

ชื่อหน่วยงำนที่จัด 
ฝึกอบรมให้แก่ผู้ท�ำกำร
ส�ำรวจ และเลขที่ใบ 
รับรองผ่ำนกำรฝึกอบรม

ประเภทคุณสมบัติของ
สถำปนิก

□ ประเภท I □ ประเภท II □ โครงสร้ำงไม้

เลขทะเบียนสถำปนิก □ กำรจดทะเบียนโดยรัฐมนตรี              
□ กำรขึ้นทะเบียนโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

เลขที่

ชื่อส�ำนักงำนที่สังกัด

เลขจดทะเบียนส�ำนักงำน
สถำปนิก

จดทะเบียนโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด     เลขที่

สังเขปผลก�รสำ�รวจสภ�พอ�ค�ร (สำ�หรับอธิบ�ยส�ระสำ�คัญ)
โครงสร้ำง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ

วันที่จัดท�ำ

อ�ค�ร

ช่ืออำคำร ที่พักอำศัยของคุณ:

ที่ตั้ง
แสดงที่อยู่
เลขที่บ้ำน ชื่อเขตพื้นที่

(กรณีที่พักอำศัยแบบ
อำคำรชุด)

ชื่อคอนโดมิเนียม ฯลฯ เลขที่ห้อง เลขที่

จ�ำแนกตำมประเภท
โครงสร้ำง

□ โครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก  □ โครงสร้ำงคอนกรีตเสริมโครงเหล็ก  □ อื่น ๆ (เช่น โครงสร้ำงผสม)

จ�ำนวนชั้น บนดิน:     ชั้น  /  ใต้ดิน:  ชั้น พื้นที่รวมทั้งหมด m2

กำรตรวจสภำพ
อำคำร

วันที่ท�ำกำรส�ำรวจ

ประเภทกำรส�ำรวจ □ ที่พักอำศัยแบบบ้ำนเดี่ยว
□ ที่พักอำศัยแบบอำคำรชุด ฯลฯ (□ ชนิดบ้ำนเดี่ยว  □ ชนิดอำคำรรวม)

มีกำรเสื่อมสภำพหรือไม่
มีกำรเสื่อมภำพตำมเกณฑ์ส�ำรวจสภำพอำคำรหรือไม่ 
(ต้องกรอกข้อมูลใน “มีกำรเสื่อมสภำพแต่ละต�ำแหน่งหรือไม่” ด้ำนล่ำงด้วย) □ มี □ ไม่มี

มีกำรเสื่อมสภำพแต่ละ
ต�ำแหน่งหรือไม่

*ขีดฆ่ำ 2 เส้นใน
ต�ำแหน่งที่ไม่อยู่ในเป้ำ
หมำยของกำรส�ำรวจ

ต�ำแหน่งกำรส�ำรวจซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงหลักในแง่ควำมทนทำน
ของโครงสร้ำง

ต�ำแหน่งกำรส�ำรวจซึ่งเกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งที่ป้องกัน 
กำรรั่วซึมของน�้ำฝน 

กำรเสื่อม ฯลฯ กำรเสื่อม ฯลฯ

มี ไม่ม ี 
ตรวจสอบ

ไม่ได้
มี ไม่ม ี 

ตรวจสอบ
ไม่ได้

ฐำนรำก
พื้น
เสำและคำน
ผนังภำยนอก
ระเบียงและทำงเดินส่วนกลำง
ผนังภำยใน
เพดำน
อื่น ๆ

 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □

ผนังภำยนอก 
ผนังภำยใน
เพดำน
หลังคำ

 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □

(ต�ำแหน่งกำรวำงคอนกรีต)
(ควำมแข็งแรงของกำรอัดคอนกรีต)

 □ □ □

 □ □ □
ผู้ส�ำรวจสภำพ

อำคำร

ชื่อสกุลผู้ท�ำกำรส�ำรวจ

ชื่อหน่วยงำนที่จัดฝึก
อบรมให้แก่ผู้ท�ำกำร
ส�ำรวจและเลขที่ใบรับรอง
ผ่ำนกำรฝึกอบรม

ประเภทคุณสมบัติของ
สถำปนิก

□ ประเภท I □ ประเภท II □ โครงสร้ำงไม้

เลขทะเบียนสถำปนิก □ กำรจดทะเบียนโดยรัฐมนตรี
□ กำรขึ้นทะเบียนโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

เลขที่

ชื่อส�ำนักงำนที่สังกัด

เลขจดทะเบียนส�ำนักงำน
สถำปนิก

จดทะเบียนโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เลขที่
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(3) หนังสือสัญญำเกณฑ์กำรเช่ำที่พักอำศัย

หนังสือสัญญ�เกณฑ์ก�รเช่�ที่พักอ�ศัย

หัวข้อ
(1) วัตถุประสงค์ของสัญญ�เช่�                                                                                                                                           

ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ของอำคำร

ชื่อ

ที่อยู่

ชนิดของอำคำร

อพำร์ตเมนต์
เทอร์เรซอพำร์ตเมนต์
บ้ำนเดี่ยว
อื่น ๆ

โครงสร้ำง

สร้ำงด้วยไม้ 
สร้ำงด้วยวัสดุที่ไม่ใช่ไม้ (             )

วันที่เสร็จสมบูรณ์

-ห้อง  

ปี
ดัดแปลงครั้งใหญ่ใน

(       )

จ�ำนวนยูนิต

ยูนิต  

อสังหำริมทรัพ
ย์

อพำร์ตเมนต ์
เลขที่

เลย์เอำต์
ของชั้น

(   ) มีห้องนั่งเล่น ห้องรับประทำนอำหำรและห้องครัว, มีห้องรับประทำน
อำหำรและห้องครัว, มีห้องครัว/หนึ่งห้อง/

พื้นที่ ตำรำงเมตร (ระเบียง:     ตำรำงเมตร [ไม่รวมไว้ที่ด้ำนซ้ำย])

สิ่งอ�ำนวย 
ควำมสะดวก

ห้องน�้ำ
แบบส่วนตัว (แบบชักโครก, แบบไม่ใช่ชักโครก)/แบบรวม (แบบชักโครก, 
แบบไม่ใช่ชักโครก)

อ่ำงอำบน�้ำ
ฝักบัว
อ่ำงล้ำงหน้ำ
พื้นที่ว่ำงส�ำหรับเครื่องซักผ้ำ
เครื่องท�ำน�้ำร้อน
เตำแก๊ส/เตำไฟฟ้ำ/เตำแม่เหล็กไฟฟ้ำ
เครื่องปรับอำกำศ/เครื่องท�ำควำมร้อน
มีโคมไฟ
กุญแจล็อคอัตโนมัติ
โทรทัศน์ดิจิตัลภำคพื้นดิน/เคเบิลทีวี
อินเทอร์เน็ต
กล่องจดหมำย
กล่องรับพัสดุ
กุญแจ

มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี

(กุญแจเลขที่                  /ส�ำเนำ)

ควำมจุไฟฟ้ำ
แก๊ส
น�้ำ
ระบบระบำยสิ่งปฏิกูล

(      ) แอมแปร์
มี (แก๊สธรรมชำติในเขตเมือง, ก๊ำซโพรเพน) / ไม่มี
เชื่อมต่อโดยตรงกับท่อน�้ำหลัก / แท็งก์ / บ่อน�้ำ
มี (ระบบระบำยสิ่งปฏิกูลสำธำรณะ, ถังเกรอะ) / ไม่มี

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
รวมถึง

ที่จอดรถ
ที่จอดรถจักรยำนยนต์
ที่จอดรถ
รถจักรยำน
ที่เก็บของ
สวนส่วนตัว

มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี

    ยูนิต (พื้นที่เลขที่:       )
    ยูนิต (พื้นที่เลขที่:       )
    ยูนิต (พื้นที่เลขที่:       )

(2) ระยะเวล�ของสัญญ�                                                                                                                                                  

วันที่เริ่ม วัน             เดือน            ปี
ปี   เดือน

วันที่สิ้นสุด วัน             เดือน            ปี

(3) ค่�เช่�และค่�ธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                                                                        

ค่ำเช่ำ/ค่ำธรรมเนียมบริกำรส่วนกลำง วันครบก�ำหนด วิธีกำรช�ำระ

ค่ำเช่ำ เยน
วันที่ ___ ของทุกเดือนส�ำหรับ
ค่ำเช่ำของเดือนปัจจุบัน/เดือน
ถัดไป กำรโอนผ่ำน

ธนำคำร กำรหัก
บัญชีอัตโนมัติหรือ
ช�ำระเอง

ชื่อธนำคำร:
ประเภทบัญชี: Futsu (สำมัญ)
Toza (กระแสรำยวัน)
เลขที่บัญชี: ชื่อบัญชี:
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนรับผิดชอบโดย: 
ผู้ให้เช่ำ/ผู้เช่ำค่ำธรรมเนียมบริกำร

ส่วนกลำง
เยน

วันที่ ___ ของทุกเดือนส�ำหรับ
ค่ำธรรมเนียมของเดือนปัจจุบัน/
เดือนถัดไป สถำนที่ช�ำระเงิน:

เงินประกัน
เยน;

เทียบเท่ำกับค่ำเช่ำของ                           เดือน
กำรช�ำระเงินแบบเหมำอ่ืน ๆ

ค่ำธรรมเนียมส�ำหรับกำรใช ้
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่รวมอยู่ด้วย

อื่น ๆ

(4) ผู้ให้เช่�และก�รบริห�รจัดก�ร                                                                                                                                        

ผู้ให้เช่ำ
(ชื่อบริษัท/ผู้แทน)

ที่อยู่:                                  รหัสไปรษณีย์:
ชื่อ:                                    โทร:

ผู้จัดกำร
(ชื่อบริษัท/ผู้แทน)

ที่อยู่:                                  รหัสไปรษณีย์:
ชื่อ:                                    โทร:
เลขทะเบียนผู้จัดกำรบ้ำนเช่ำ: รัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรขนส่ง และกำรท่องเที่ยว 
(         ) เลขที่ 

*หมำยเหตุ: กรอกข้อมูลต่อไปนี้หำกผู้ให้เช่ำไม่ได้เป็นเจ้ำของอำคำร

เจ้ำของอำคำร
ที่อยู่:                                  รหัสไปรษณีย์:
ชื่อ:                                    โทร:

(5) ผู้เช่�และผู้อ�ศัยร่วม                                                                                                                                                  

ผู้เช่ำ ผู้อำศัยร่วม

ชื่อ

ชื่อ:

อำยุ:                               ปี

โทร:

ชื่อ:  อำยุ:      ปี
ชื่อ:  อำยุ:      ปี
ชื่อ:  อำยุ:      ปี

  รวม:     คน

บุคคลส�ำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
ที่อยู่:                                  รหัสไปรษณีย์:
ชื่อ:                                    โทร:
ควำมสัมพันธ์กับผู้เช่ำ:

(6) ผู้รับประกันร่วมและขอบเขตก�รรับประกัน                                                                                                                         

ผู้รับประกันร่วม
ที่อยู่:                                  รหัสไปรษณีย์:
ชื่อ:                                    โทร:

ขอบเขต
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ข้อที่ 1. ก�รก่อให้เกิดสัญญ�
ผู้ให้เช่ำ (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้เช่ำ”) และผู้เช่ำ (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้เช่ำ”) ได้ท�ำข้อ
ตกลงบ้ำนเช่ำ (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “สัญญำ”) ส�ำหรับสัญญำเช่ำ (ต่อไปนี้เรียกว่ำ 
“อสังหำริมทรัพย์”) ที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้ำงต้น

ข้อที่ 2. ระยะเวล�ของสัญญ�และก�รต่ออ�ยุ
1. ระยะเวลำของสัญญำระบุไว้ในข้อ (2) ข้ำงต้น
2. ผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำสำมำรถต่ออำยุสัญญำโดยกำรตกลงร่วมกัน

ข้อที่ 3. วัตถุประสงค์ในก�รใช้
ผู้เช่ำจะต้องใช้อสังหำริมทรัพย์เป็นที่พักอำศัยเท่ำนั้น

ข้อที่ 4. ค่�เช่�
1. ผู้เช่ำจะต้องช�ำระค่ำเช่ำแก่ผู้ให้เช่ำตำมข้อ (3) ข้ำงต้น
2. ค่ำเช่ำส�ำหรับระยะเวลำน้อยกว่ำหนึ่งเดือนนั้นคิดตำมสัดส่วนบนพื้นฐำนของหนึ่ง

เดือนที่มี 30 วัน
3. ผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำสำมำรถแก้ไขค่ำเช่ำได้ตำมข้อตกลงร่วมกันหำกจ�ำนวนค่ำเช่ำไม่

สมเหตุสมผลเนื่องจำกปัจจัยดังต่อไปนี้
 i. ค่ำเช่ำไม่สมเหตุสมผลเนื่องจำกกำรเพิ่ม / กำรลดภำษีและค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ  

 / ในที่ดินหรืออำคำร;
 ii. กำรเพิ่ม / กำรลดลงของรำคำที่ดินหรืออำคำรหรือควำมผันผวนอื่น ๆ ทำง 

 สภำพเศรษฐกิจ; และ
 iii. เมื่อค่ำเช่ำไม่เหมำะสมเมื่อเทียบกับค่ำเช่ำอำคำรที่คล้ำยกันในบริเวณใกล้เคียง

ข้อที่ 5. ค่�บริก�รส่วนกล�ง
1. ผู้เช่ำจะต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมส�ำหรับกำรบริกำรส่วนกลำง เช่น กำรส่องสว่ำง 

เชื้อเพลิง น�้ำประปำ ระบบระบำยสิ่งปฏิกูล กำรท�ำควำมสะอำด ฯลฯ ซึ่งจ�ำเป็น
ส�ำหรับกำรบ�ำรุงรักษำและกำรจัดกำรพื้นที่ส่วนกลำง เช่น บันได ทำงเดิน ฯลฯ 
(ต่อไปนี้ในข้อนี้เรียกว่ำ “ค่ำบ�ำรุงรักษำและกำรบริหำรจัดกำร”)

2. ควรช�ำระค่ำบริกำรส่วนกลำงตำมที่ระบุในข้อ (3) ข้ำงต้น
3. ค่ำบริกำรส่วนกลำงส�ำหรับระยะเวลำน้อยกว่ำหนึ่งเดือนคิดตำมสัดส่วนของหนึ่ง

เดือนเป็น 30 วัน
4. ผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำสำมำรถแก้ไขค่ำบริกำรส่วนกลำงได้โดยกำรตกลงร่วมกันหำก

จ�ำนวนเงินไม่สมเหตุสมผลเนื่องจำกกำรเพิ่ม/กำรลดของค่ำบ�ำรุงรักษำและกำร
บริหำรจัดกำร

ข้อที่ 6. เงินประกัน
1. ผู้เช่ำจะต้องช�ำระเงินประกันที่ระบุไว้ในข้อ (3) ข้ำงต้นแก่ผู้ให้เช่ำเพื่อให้ครอบคลุม

ควำมรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำ
2. ผู้ให้เช่ำสำมำรถใช้เงินประกันเพื่อจ่ำยหนี้สินที่ค้ำงช�ำระใด ๆ ของผู้เช่ำที่เกิดขึ้น

ภำยใต้สัญญำฉบับนี้ ผู้เช่ำไม่สำมำรถเรียกร้องให้ใช้เงินประกันเพื่อชดเชยหนี้สิน
ดังกล่ำวใด ๆ ก่อนที่จะย้ำยออก

3. ผู้ให้เช่ำจะต้องคืนเงินประกันทั้งหมดทันทีเมื่อผู้เช่ำออกจำกอสังหำริมทรัพย์ 
อย่ำงไรก็ตำมหำกมีค่ำเช่ำที่ค้ำงช�ำระหรือค่ำซ่อมแซมที่เกิดขึ้นในกำรท�ำให้
อสังหำริมทรัพย์กลับสู่ตำมสภำพเดิมตำมที่ระบุไว้ในข้อ 15 หรือหำกมีกำรผิดนัด
ช�ำระหนี้สินอื่น ๆ ภำยใต้สัญญำฉบับนี้ ผู้ให้เช่ำสำมำรถช�ำระหนี้สินจ�ำนวนดัง
กล่ำวได้โดยหักจำกเงินประกันได้

4. ในกรณีข้ำงต้น ผู้ให้เช่ำจะต้องแสดงรำยละเอียดจ�ำนวนหนี้สินที่หักออกจำกเงิน
ประกัน

ข้อที่ 7. ก�รไม่รับกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหม�ย
1. ผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำขอปฏิญำณต่อกันและกันในสิ่งต่อไปนี้

i. ผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำขอปฏิญำณในสิ่งต่อไปนี้ต่อกันและกันว่ำตนไม่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรอำชญำกรรม บริษัทที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอำชญำกรรม กลุ่มกรรโชก
ทรัพย์โซไกยะหรือกลุ่มที่คล้ำยกันหรือสมำชิกของกลุ่มเหล่ำนี้ (เรียกรวมกันว่ำ 
“กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมำย”)

ii. ว่ำเจ้ำหน้ำที่ของตน (ซึ่งหมำยถึง พนักงำนที่ด�ำเนินธุรกิจ ผู้อ�ำนวยกำร 
เจ้ำหน้ำที่ผู้บริหำรและกลุ่มที่คล้ำยกัน) ไม่มีคุณสมบัติเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล 
ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมำย

iii. ว่ำตนไม่อนุญำตให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมำยใช้ชื่อเพื่อท�ำ
สัญญำนี้

iv. ว่ำตนจะไม่กระท�ำกำรใด ๆ ต่อไปนี้ไม่ว่ำจะด้วยตนเองหรือโดยกำรใช้บุคคล 
ที่สำม:

 A. กำรกระท�ำที่เป็นกำรพูดหรือพฤติกรรมในกำรกรรโชกหรือใช้ก�ำลังกับ 
 บุคคลอื่น

 B.  กำรกระท�ำที่ขัดขวำงธุรกิจของบุคคลอื่นหรือท�ำลำยควำมไว้วำงใจด้วย 
 กำรใช้กำรฉ้อโกงหรือกำรข่มขู่

2. ผู้เช่ำไม่สำมำรถโอนสิทธิกำรเช่ำหรือเช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์ทั้งหมดหรือบำงส่วน
ให้แก่กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมำยโดยไม่ค�ำนึงว่ำผู้ให้เช่ำจะยินยอม
หรือไม่

ข้อที่ 8. ก�รกระทำ�ที่เป็นข้อห้�มหรือที่จำ�กัด
1. ผู้เช่ำจะไม่โอนสิทธิ์กำรเช่ำหรือเช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์ทั้งหมดหรือบำงส่วนโดย

ไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรของผู้ให้เช่ำ
2. ผู้เช่ำจะต้องไม่ขยำย ปรับรูปแบบหรือย้ำยอสังหำริมทรัพย์หรือติดตั้งวัตถุใน

อสังหำริมทรัพย์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรของผู้ให้เช่ำ
3. เมื่อใช้อสังหำริมทรัพย์ ผู้เช่ำจะต้องไม่ท�ำสิ่งใดที่ระบุไว้ในตำรำงที่ 1
4. เมื่อใช้อสังหำริมทรัพย์ ผู้เช่ำจะต้องไม่ท�ำสิ่งใดที่ระบุไว้ในตำรำงที่ 2 โดยไม่ได้รับ

ควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ให้เช่ำ
5. เมื่อใช้อสังหำริมทรัพย์ ผู้เช่ำจะต้องแจ้งผู้ให้เช่ำก่อนที่จะท�ำสิ่งใดที่ระบุไว้ในตำรำง

ที่ 3

ข้อที่ 9. ก�รซ่อมแซมในระหว่�งระยะเวล�ของสัญญ�
1. ผู้ให้เช่ำรับผิดชอบในกำรซ่อมแซมที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้เช่ำในกำรใช้อสังหำริมทรัพย์ 

ผู้เช่ำจะต้องช�ำระค่ำซ่อมแซมที่เกิดจำกผู้เช่ำ ในขณะที่ผู้ให้เช่ำจะต้องช�ำระค่ำ
ซ่อมแซมอื่น ๆ

2. ผู้ให้เช่ำจะต้องแจ้งผู้เช่ำก่อนท�ำกำรซ่อมแซมใด ๆ ผู้เช่ำไม่สำมำรถปฏิเสธกำร
อนุญำตให้ท�ำกำรซ่อมแซมดังกล่ำวได้โดยไม่มีเหตุผลที่ดี

3. ผู้เช่ำจะต้องแจ้งผู้ให้เช่ำให้ทรำบถึงกำรซ่อมแซมใด ๆ ที่จ�ำเป็นซึ่งได้ระบุไว้ใน
อสังหำริมทรัพย์และปรึกษำกับผู้ให้เช่ำถึงควำมจ�ำเป็นในกำรซ่อมแซมดังกล่ำว.

4. ผู้เช่ำอำจด�ำเนินกำรซ่อมแซมที่ครอบคลุมโดยกำรบอกกล่ำวดังที่อธิบำยไว้ในวรรค
ก่อนหน้ำนี้หำกผู้ให้เช่ำไม่สำมำรถท�ำกำรซ่อมแซมดังกล่ำวได้โดยไม่มีเหตุผลที่ดี
แม้ว่ำจะมีข้อเท็จจริงที่ว่ำควำมจ�ำเป็นในกำรซ่อมแซมดังกล่ำวได้รับกำรยอมรับ
ก็ตำม จะต้องจัดกำรค่ำใช้จ่ำยของกำรซ่อมแซมดังกล่ำวตำมที่อธิบำยไว้ในวรรค 1

5. นอกเหนือจำกกำรเรียกร้องให้มีกำรซ่อมแซมจำกผู้ให้เช่ำตำมที่อธิบำยไว้ในวรรค 
1 แล้ว ผู้เช่ำสำมำรถด�ำเนินกำรซ่อมแซมที่ระบุไว้ในตำรำงที่ 4 ได้เอง เมื่อผู้เช่ำ
ด�ำเนินกำรซ่อมแซมเอง ผู้เช่ำจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมดังกล่ำว
และไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งหรือได้รับควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำ

ข้อที่ 10. ก�รยกเลิกสัญญ�
1. หำกผู้เช่ำไม่ช�ำระเงินในรำยกำรต่อไปนี้และไม่ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบของ 

ผู้เช่ำภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดแม้ว่ำผู้ให้เช่ำจะมีกำรบอกกล่ำวกำรครบก�ำหนด 
ผู้ให้เช่ำสำมำรถยกเลิกสัญญำได้
i. ค่ำเช่ำตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4 วรรค 1;
ii. ค่ำบริกำรส่วนกลำงตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5 วรรค 2; และ
iii. ค่ำใช้จ่ำยที่ผู้เช่ำรับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ในข้อ 9 วรรค 1

2. หำกผู้เช่ำไม่ปฏิบัติตำมกฎข้อใดต่อไปนี้ ผู้ให้เช่ำกดดันผู้เช่ำให้ปฏิบัติตำมควำม 
รับผิดชอบของตนภำยในระยะเวลำที่เหมำะสมและผู้เช่ำไม่สำมำรถท�ำได้ภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำว และผู้ให้เช่ำจึงไม่สำมำรถให้สัญญำมีต่อไปได้ ดังนั้นผู้ให้เช่ำ 
จะสำมำรถยกเลิกสัญญำได้
i. กำรใช้อสังหำริมทรัพย์เฉพำะเป็นที่อยู่อำศัยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3 เท่ำนั้น;
ii. กฎที่ระบุไว้ในข้อ 8 (ไม่รวมกฎที่ระบุไว้ในวรรค 3 ของข้อที่เกี่ยวข้องกับกำร 

กระท�ำที่อธิบำยไว้ในรำยกำรที่ 6-8 ของตำรำงที่ 1)
iii. กฎอื่น ๆ ส�ำหรับผู้เช่ำที่จะปฏิบัติตำมดังที่ระบุไว้ในสัญญำ

3. หำกผู้ให้เช่ำหรือผู้เช่ำมีลักษณะตรงตำมค�ำอธิบำยใด ๆ ด้ำนล่ำงผู้ท�ำสัญญำอีก
ฝ่ำยหนึ่งสำมำรถยกเลิกสัญญำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

 i. เมื่อเป็นที่ชัดเจนว่ำผู้ท�ำสัญญำได้ท�ำผิดต่อค�ำปฏิญำณภำยใต้วรรคย่อยของ 
 ข้อที่ 7 วรรค 1

 ii. เมื่อผู้ท�ำสัญญำหรือผู้อ�ำนวยกำรของผู้ท�ำสัญญำมีคุณสมบัติเป็นกลุ่มผู้มี 
 อิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมำยหลังท�ำสัญญำ

4. หำกผู้เช่ำท�ำผิดกฎใด ๆ ภำยใต้ข้อ 7 วรรค 2 หรือกระท�ำกำรใด ๆ ที่ระบุไว้ใน
รำยกำรที่ 6-8 ของตำรำงที่ 1 ผู้เช่ำสำมำรถยกเลิกสัญญำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ

ข้อที่ 11. ก�รยกเลิกสัญญ�โดยผู้เช่�
1. ผู้เช่ำสำมำรถยกเลิกสัญญำได้โดยแจ้งให้ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน
2. ผู้เช่ำสำมำรถย้ำยออกไปก่อนก�ำหนดโดยช�ำระค่ำเช่ำของ 30 วันหลังจำกแจ้งให ้

ผู้ให้เช่ำทรำบถึงกำรยกเลิกสัญญำ

ข้อที่ 12. ก�รลดค่�เช่�เนือ่งจ�กก�รสูญเสียอสังห�ริมทรัพย์บ�งส่วน ฯลฯ
1. หำกส่วนหนึ่งของอสังหำริมทรัพย์ไม่สำมำรถใช้ได้เนื่องจำกกำรสูญเสียหรือ

เหตุผลอื่น ๆ ที่ผู้เช่ำไม่ได้รับผิดชอบ จะต้องลดค่ำเช่ำลงในจ�ำนวนเงินตำมร้อยละ
ของอสังหำริมทรัพย์ที่ใช้ไม่ได้ ในกรณีดังกล่ำวผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำจะต้องหำรือใน
เรื่องที่จ�ำเป็น เช่น ขอบเขตและระยะเวลำของกำรลดค่ำเช่ำ

2. ผู้เช่ำสำมำรถยกเลิกสัญญำได้หำกส่วนหนึ่งของอสังหำริมทรัพย์ไม่สำมำรถใช้ได้
เนื่องจำกกำรสูญเสียหรือเหตุผลอื่น ๆ และส่วนที่เหลือเพียงอย่ำงเดียวไม ่
เพียงพอที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของผู้เช่ำ

ข้อที่ 13. ก�รบอกเลิกสัญญ�
หำกอสังหำริมทรัพย์ทั้งหมดไม่สำมำรถใช้ได้เนื่องจำกกำรสูญเสียหรือเหตุผลอื่น ๆ 
จะมีผลให้สัญญำจะสิ้นสุดลง

ข้อที่ 14. ก�รย้�ยออก
1. ผู้เช่ำจะต้องย้ำยออกจำกอสังหำริมทรัพย์ก่อนที่สัญญำจะหมดอำยุ (หรือทันทีหำก

สัญญำถูกยกเลิกภำยใต้ข้อก�ำหนดใด ๆ ของข้อ 10)
2. เมื่อมีกำรวำงแผนว่ำจะย้ำยออกผู้เช่ำจะต้องแจ้งผู้ให้เช่ำล่วงหน้ำ

(6) ผู้รับประกันและจำ�นวนสูงสุด                                                                                                                                         

ผู้รับประกัน
ที่อยู่: รหัสไปรษณีย์:
ชื่อ: โทร:

จ�ำนวนสูงสุด

ข้อที่ 17. ผู้รับประกันร่วม
1. ผู้รับประกันร่วม (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้รับประกัน”) จะต้องรับผิดชอบหนี้สินใด ๆ 

ของผู้เช่ำที่เกิดขึ้นภำยใต้สัญญำฉบับนี้ร่วมกับผู้เช่ำ และจะมีกำรบังคับใช้ในใน
ลักษณะเดียวกันเมื่อมีกำรต่อสัญญำ

2. หนี้สินที่ผู้รับประกันรับผิดชอบในวรรคก่อนหน้ำนี้จะต้องไม่เกินขอบเขตของ
จ�ำนวนที่ระบุไว้ภำยใต้ข้อ (6) ข้ำงต้นและในส่วนส�ำหรับกำรลงนำมและประทับ
ตรำของสัญญำ

3. ในกรณีที่มีกำรเสียชีวิตของผู้เช่ำหรือผู้รับประกัน เงินต้นของหนี้สินที่ผู้รับประกัน
รับผิดชอบจะต้องคงที่

4. ผู้ให้เช่ำจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับประกันโดยไม่ล่ำช้ำในเรื่องต่ำง ๆ เช่น จ�ำนวนหนี้
สินทั้งหมดของผู้เช่ำ รวมทั้ง สถำนะกำรช�ำระค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำรบริกำร
ส่วนกลำง เป็นต้น จ�ำนวนเงินที่ค้ำงช�ำระและจ�ำนวนค่ำชดเชยส�ำหรับค่ำเสียหำย
เมื่อผู้รับประกันร้องขอ
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ข้อที่ 15. ก�รบูรณะให้กลับสู่สภ�พเดิมเมื่อย้�ยออก
1. ผู้เช่ำจะต้องท�ำกำรบูรณะอสังหำริมทรัพย์ให้กลับสู่สภำพเดิม โดยไม่รวมกำร

สึกหรออันเนื่องมำจำกกำรใช้งำนตำมปกติและกำรมีอำยุมำกขึ้นของ
อสังหำริมทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำมผู้เช่ำจะไม่จ�ำเป็นต้องบูรณะควำมเสียหำยส�ำหรับ
เหตุผลที่ตนไม่ได้รับผิดชอบ

2. เมื่อออกจำกอสังหำริมทรัพย์ ผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำจะต้องหำรือเกี่ยวกับรำยละเอียด
และวิธีกำรบูรณะอสังหำริมทรัพย์ให้มีสภำพเดิมที่ผู้เช่ำจะด�ำเนินกำรตำมข้อ
ก�ำหนดของตำรำงที่ 5 รวมถึงข้อก�ำหนดพิเศษใด ๆ ที่ก�ำหนดขึ้น ณ เวลำที่ท�ำ
สัญญำ

ข้อที่ 16. ก�รเข้�อยู่
1. ผู้ให้เช่ำสำมำรถเข้ำอำศัยอยู่ในอสังหำริมทรัพย์โดยได้รับควำมยินยอมจำกผู้เช่ำ

ล่วงหน้ำเมื่อมีควำมจ�ำเป็นเพื่อกำรจัดกำรทรัพย์สินเช่นกำรบ�ำรุงรักษำโครงสร้ำง
2. ผู้เช่ำไม่สำมำรถปฏิเสธกำรเข้ำมำของผู้ให้เช่ำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำร

อสังหำริมทรัพย์โดยไม่มีเหตุผลที่ดี
3. ผู้ที่จะเช่ำพร้อมด้วยผู้ให้เช่ำสำมำรถตรวจสอบอสังหำริมทรัพย์ได้โดยได้รับควำม

ยินยอมล่วงหน้ำจำกผู้เช่ำ
4. เพื่อป้องกันกำรลุกลำมของเพลิงไหม้หรือในกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ผู้ให้เช่ำสำมำรถ

เข้ำมำในอสังหำริมทรัพย์โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้เช่ำก่อน โดยเมื่อเข้ำ
มำโดยไม่มีผู้เช่ำอยู่ด้วย ผู้ให้เช่ำจะต้องแจ้งผู้เช่ำในภำยหลังว่ำตนได้เข้ำมำ

ข้อที่ 17. ก�รคำ้�ประกันโดยบริษัทผู้รับคำ้�ประกันค่�เช่�ที่พักอ�ศัย
มำตรำ 17 กรณีใช้กำรค�้ำประกันโดยบริษัทผู้รับค�้ำประกันค่ำเช่ำที่พักอำศัย ก�ำหนดให้
เนื้อหำกำรค�้ำประกันที่บริษัทผู้รับค�้ำประกันเสนอมำนั้นเป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ต่ำง
หำก ทั้งผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำจะต้องด�ำเนินขั้นตอนที่จ�ำเป็นเพื่อใช้วิธีค�้ำประกันดังกล่ำวนี้
ไปพร้อมกับกำรท�ำสัญญำ

ข้อที่ 18. ก�รอภิปร�ย
หำกมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับรำยกำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญำหรือเกี่ยวกับกำรตีควำม
สัญญำเกิดขึ้น ผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำจะต้องหำรือกันและแก้ไขปัญหำโดยสุจริตใจ 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและระเบียบและธรรมเนียมอื่น ๆ

ข้อที่ 19. ข้อสัญญ�พิเศษ
ข้อก�ำหนดพิเศษของสัญญำนอกเหนือจำกที่ก�ำหนดไว้จนถึงข้อ 19 มีดังนี้: 

ผู้ให้เช่ำ:                (ตรำประทับ)
ผู้เช่ำ:                  (ตรำประทับ)

ต�ร�งที่ 1 (เกี่ยวข้องกับข้อ 8 วรรค 3)

i. กำรผลิตหรือกำรเก็บรักษำปืน ดำบ วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟที่อันตรำย;
ii. กำรน�ำหรือติดตั้งตู้เซฟขนำดใหญ่และของหนักอื่น ๆ;
iii. กำรเทของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเข้ำไปในท่อระบำยน�้ำ;
iv. กำรเปิดโทรทัศน์ สเตอริโอ กำรเล่นเปียโน ฯลฯ เสียงดัง; และ
v. กำรเลี้ยงสัตว์ที่อำจสร้ำงควำมร�ำคำญให้กับเพื่อนบ้ำนอย่ำงชัดเจน เช่น 

สัตว์ดุร้ำยและงูพิษ
vi. กำรจัดให้อสังหำริมทรัพย์ส�ำหรับกำรใช้เป็นส�ำนักงำนหรือฐำนอื่น ๆ ของ

กิจกรรมของกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมำย
vii. กำรท�ำให้ผู้อยู่อำศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือคนเดินผ่ำนรู้สึกไม่สบำยใจจำกค�ำพูด

หรือพฤติกรรมหรือกำรแสดงออกที่หยำบคำยหรือรุนแรง
viii. กำรอนุญำตให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมำยอยู่อำศัยหรือเข้ำมำใน

อสังหำริมทรัพย์บ่อยครั้ง

ต�ร�งที่ 2 (เกี่ยวข้องกับข้อ 8 วรรค 4)

i. กำรวำงสิ่งของในพื้นที่ส่วนกลำง เช่น บันไดและทำงเดิน;
ii. กำรติดป้ำยประกำศ โปสเตอร์และโฆษณำอื่น ๆ ในพื้นที่ส่วนกลำง เช่น บันได

และทำงเดิน และ
iii. กำรเลี้ยงสุนัข แมวและสัตว์อื่น ๆ (ยกเว้น สัตว์อื่นที่ระบุไว้ในตำรำงที่ 1 รำยกำร
v) ซึ่งท�ำให้เกิดควำมร�ำคำญต่อเพื่อนบ้ำน แต่ไม่รวม นกและปลำสวยงำมขนำด

เล็ก

ต�ร�งที่ 3 (เกี่ยวข้องกับข้อ 8 วรรค 5)

i. กำรอำศัยอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ใน (5) ข้ำงต้นยกเว้นเด็กที่
เกิดมำในระยะเวลำของสัญญำ; และ

ii. กำรไม่พ�ำนักอยู่ ณ อสังหำริมทรัพย์มำกกว่ำหนึ่งเดือนติดต่อกัน

ต�ร�งที่ 4 (เกี่ยวข้องกับข้อ 9 วรรค 5)

กำรเปลี่ยนฟิวส์
กำรเปลี่ยนแหวนรองก๊อกน�้ำและปะเก็น
กำรเปลี่ยนจุกอุดและโซ่ในห้องน�้ำและที่อื่น ๆ
กำรเปลี่ยนหลอดไฟและหลอดฟลูออเรสเซนต์
กำรซ่อมแซมเล็กน้อยอื่น ๆ

ต�ร�งที่ 5 (เกี่ยวข้องกับข้อ15)

เงื่อนไขก�รบูรณะให้กลับสู่สภ�พเดิม
ยกเว้นตำมที่ระบุไว้ภำยใต้ "ข้อก�ำหนดพิเศษ" ภำยใต้ Ⅱ ด้ำนล่ำง เงื่อนไขกำรบูรณะอสังหำริมทรัพย์ให้กลับสู่สภำพเดิมจะต้องสอดคล้องกับหลักกำรทั่วไปในกำรบูรณะที่อยู่
อำศัยให้เช่ำไปสู่สภำพเดิม นั่นคือ,
- ผูเ้ช่ำจะต้องช�ำระเงนิส�ำหรบักำรสกึหรอท่ีเกดิจำกกำรกระท�ำโดยจงใจหรอืกำรประมำทเลนิเล่อของผูเ้ช่ำ กำรฝ่ำฝืนหน้ำท่ีในกำรท�ำกำรตรวจสอบสถำนะของผูจ้ดักำรท่ีด ีหรอืกำรใช้

งำนอ่ืน ๆ ท่ีเกนิขอบเขตของวธิกีำรใช้งำนตำมปกต ิอย่ำงไรกต็ำมผูเ้ช่ำจะไม่ต้องช�ำระเงนิส�ำหรบัควำมเสยีหำยอนัเนือ่งมำจำกแผ่นดนิไหวหรือกรณอ่ืีน ๆ ของเหตุสดุวสิยั ควำม
เสยีหำยท่ีเกดิจำกบุคคลท่ีสำมซ่ึงไม่เกีย่วข้องกบัผูเ้ช่ำ เช่น ผูอ้ยู่อำศยัช้ันบนหรอืควำมเสยีหำยท่ีคล้ำยกนั

- ผูใ้ห้เช่ำจะต้องช�ำระค่ำเสือ่มสภำพตำมธรรมชำตแิละกำรสกึหรอ (กำรมอีำยุมำกข้ึน) ของอำคำร สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก ฯลฯ และกำรสกึหรอท่ีเกดิจำกกำรใช้งำนตำมปกตขิองผูเ้ช่ำ 
(กำรสกึหรอตำมปกต)ิ

แม้ว่ำรำยละเอียดเฉพำะข้ำงต้นจะต้องเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในตำรำงที่ 1 และตำรำงที่ 2 ตำม “ปัญหำเกี่ยวกับกำรบูรณะให้กลับสู่สภำพเดิมและแนวทำงที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2)” 
ที่ออกโดยกระทรวงที่ดิน โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรขนส่ง และกำรท่องเที่ยว ได้มีกำรสรุปรำยละเอียดดังกล่ำวไว้ภำยใต้ Ⅰ ด้ำนล่ำง

Ⅰ. เงื่อนไขก�รบูรณะอสังห�ริมทรัพย์ให้กลับสู่สภ�พเดิม
(อย่ำงไรก็ตำมเมื่อบรรลุข้อตกลงดังที่อธิบำยไว้ในข้อ Ⅱ ข้อก�ำหนดพิเศษด้ำนล่ำงเกี่ยวกับรำยละเอียดในกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 90 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและข้อ 8 ข้อ 8-2 
ข้อ 9-2 และข้อ 10 ของกฎหมำยสัญญำผู้บริโภค เนื้อหำดังกล่ำวจะต้องบังคับใช้)

1. คว�มรับผิดชอบในก�รซ่อมแซมของผู้ให้เช่�และผู้เช่�

ควำมรับผิดชอบของผู้ให้เช่ำ ควำมรับผิดชอบของผู้เช่ำ

พื้น (เสื่อทำทำมิ วัสดุปูพื้น พรม ฯลฯ )

1. กำรพลิกด้ำนและปูพื้นเสื่อทำทำมิใหม่ (ส�ำหรับใช้โดยผู้เช่ำรำยต่อไปในกรณีที่ไม่มี
ควำมเสียหำยใด ๆ )

2. กำรลงแว็กซ์พื้น
3. รอยบุ๋มและร่องรอยของเฟอร์นิเจอร์บนพื้นและพรม
4. กำรเปลี่ยนสีของเสื่อทำทำมิและกำรซีดจำงของวัสดุปูพื้น (เนื่องจำกแสงแดด 

กำรรั่วของน�้ำฝนอันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องด้ำนโครงสร้ำงในอำคำร ฯลฯ )

1. ครำบที่พรมเนื่องจำกเครื่องดื่มที่หก ฯลฯ รำ (เนื่องจำกสำเหตุต่ำง ๆ เช่น กำร
ดูแลไม่เพียงพอหลังจำกหก)

2. รอยสนิมใต้ตู้เย็น (ครำบสกปรกหรือควำมเสียหำยอื่น ๆ ที่พื้นเนื่องจำกไม่สำมำรถ
จัดกำรสนิมได้)

3. รอยขีดข่วนอันเป็นผลมำจำกกำรเลื่อนเข้ำหรือออกหรือกำรกระท�ำที่คล้ำยกัน
4. กำรซีดของพื้น (เนื่องจำกน�้ำฝนเข้ำมำในอสังหำริมทรัพย์อันเป็นผลมำจำก 

ควำมไม่ใส่ใจของผู้เช่ำ)

ผนัง เพดำน (ผ้ำ ฯลฯ )

1. กำรเข้มขึ้นของพื้นผิวผนังด้ำนหลังโทรทัศน์ ตู้เย็น ฯลฯ (เรียกว่ำ รอยไหม้จำก
ไฟฟ้ำ)

2. ร่องรอยโปสเตอร์และรูปภำพบนผนัง
3. รูในผนัง ฯลฯ เนื่องจำกเป๊ก หมุด ฯลฯ (เท่ำที่ไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นข้ำงใต้)
4. รูสกรูและร่องรอยบนผนังเนื่องจำกกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ (ทรัพย์สินของ 

ผู้เช่ำ)
5. กำรเปลี่ยนสีของผ้ำ (เนื่องจำกสำเหตุตำมธรรมชำติ เช่น แสงแดด)

1. ครำบสกปรกของห้องครัวเนื่องจำกควำมไม่เอำใจใส่ในกำรท�ำควำมสะอำดทุกวัน
โดยผู้เช่ำ (กำรติดของเขม่ำหรือน�้ำมันเนื่องจำกกำรท�ำควำมสะอำดไม่ด ี
หลังกำรใช้)

2. รำหรือครำบที่กระจำยเนื่องจำกกำรขำดกำรดูแลผู้เช่ำส�ำหรับกำรควบแน่น 
(กำรกัดกร่อนของผนัง ฯลฯ เนื่องจำกกำรไม่ได้แจ้งผู้ให้เช่ำและกำรไม่ได้ดูแล 
กำรควบแน่นด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรเช็ดออก)

3. กำรกัดกร่อนของผนังเนื่องจำกน�้ำรั่วจำกเครื่องท�ำควำมเย็นที่ผู้เช่ำปล่อยไว้โดยไม่
จัดกำร

4. ครำบและกลิ่นจำกควันบุหรี่ ฯลฯ (กำรเปลี่ยนสีของผ้ำหรือกลิ่นที่คงอยู่เนื่องจำก
กำรสูบบุหรี่หรือสำเหตุอื่น ๆ)

5. รูตะปูและรูตะปูสั้นในผนัง ฯลฯ (สิ่งที่เป็นผลมำจำกกำรแขวนสิ่งที่มีน�้ำหนักมำก 
จนต้องเปลี่ยนแผ่นข้ำงใต้)

6. ร่องรอยของโคมไฟที่ผู้เช่ำติดตั้งที่เพดำนโดยตรง
7. ควำมเสียหำยโดยเจตนำ เช่น รอยขูดขีดเขียน

สิ่งติดตั้งอื่น ๆ ประตูบำนเลื่อน เสำ ฯลฯ

1. กำรเปลี่ยนฉำก (ส�ำหรับผู้ใช้รำยถัดไปในกรณีที่ไม่มีควำมเสียหำยใด ๆ)
2. กระจกเสียหำยจำกแผ่นดินไหว
3. กำรแตกของกระจกเสริมลวด (กำรแตกตำมธรรมชำติเนื่องจำกโครงสร้ำงของ

กระจก)

1. รอยขีดข่วนที่เสำ ฯลฯ และกลิ่นที่เกิดจำกสัตว์เลี้ยง (รอยขีดข่วนที่เสำ ผ้ำ ฯลฯ 
หรือกลิ่นที่คงอยู่นำนที่เกิดจำกสัตว์เลี้ยง)

2. ควำมเสียหำยโดยเจตนำ เช่น รอยขูดขีดเขียน

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ฯลฯ

1. กำรท�ำควำมสะอำดบ้ำนอย่ำงทั่วถึงโดยบริกำรระดับมืออำชีพ (เมื่อผู้เช่ำท�ำกำร
ท�ำควำมสะอำดเป็นประจ�ำ)

2. กำรท�ำควำมสะอำดภำยในเครื่องปรับอำกำศ (ปลอดจำกกลิ่นที่คงอยู่นำน เช่น 
จำกควันบุหรี่)

3. กำรฆ่ำเชื้อ (ห้องครัว ห้องน�้ำ)
4. กำรเปลี่ยนอ่ำงอำบน�้ำ ฝำครอบอ่ำงอำบน�้ำ ฯลฯ (ส�ำหรับกำรใช้โดยผู้เช่ำรำย 

ถัดไปในกรณีที่ไม่มีควำมเสียหำย ฯลฯ )
5. กำรเปลี่ยนแม่กุญแจและลูกกุญแจ (ในกรณีที่ไม่มีควำมเสียหำยต่อแม่กุญแจหรือ

กำรสูญหำยของลูกกุญแจ)
6. อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เสียหำยหรือใช้ไม่ได้ (เนื่องจำกอำยุกำรใช้งำนของ

เครื่องจักร)

1. ครำบน�้ำมันและเขม่ำในที่ตั้งของเตำแก๊ส ช่องระบำยอำกำศ ฯลฯ (ครำบสกปรก
อันเป็นผลมำจำกควำมล้มเหลวของผู้เช่ำในกำรท�ำควำมสะอำดและดูแลสิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกดังกล่ำว)

2. ครำบแข็ง รำ ฯลฯ ในอ่ำงอำบน�้ำ ห้องน�้ำหรืออ่ำงล้ำงมือในห้องน�้ำ (ครำบสกปรก
ซึ่งเกิดจำกควำมล้มเหลวของผู้เช่ำในกำรท�ำควำมสะอำดและดูแลสิ่งอ�ำนวยควำม
สะดวกดังกล่ำว)

3. ควำมเสียหำยต่อสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเนื่องจำกกำรดูแลในแต่ละวันที่ไม่เหมำะสม
4. กำรเปลี่ยนแม่กุญแจและลูกกุญแจเนื่องจำกควำมเสียหำยของแม่กุญแจหรือกำร

สูญหำยของลูกกุญแจ
5. วัชพืชในสวนของบ้ำนเดี่ยว
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2. ยูนิตในคว�มรับผิดชอบของผู้เช่�

รำยกำร ยูนิตในควำมรับผิดชอบของผู้เช่ำ กำรพิจำรณำเวลำที่ผ่ำนไป ฯลฯ

พ
ื้น

กำรซ่อมแซมส่วนที่ได้รับควำมเสียหำย

เสื่อทำทำมิ

ในหลักกำรต่อเสื่อ
หำกเสื่อหลำยผืนได้รับควำมเสียหำย จ�ำนวนเสื่อที่เสียหำย 
(พิจำรณำกำรพลิกหรือเปลี่ยนพื้นผิวใหม่ตำมขอบเขตของ
ควำมเสียหำย)

(พื้นผิวเสื่อทำทำมิ)
ไม่มีกำรพิจำรณำเวลำที่ผ่ำนไป

พรม พื้นกระเบื้องยำง หำกเกิดควำมเสียหำยในหลำย ๆ จุดทั้งห้อง
(พื้นเสื่อทำทำมิ พรม พื้นกระเบื้องยำง)
ส่วนแบ่งค่ำใช้จ่ำยที่ค�ำนวณจำกมูลค่ำคงเหลือ 1 เยน 
หลังจำก 6 ปี

วัสดุปูพื้น
ในหลักกำรต่อตำรำงเมตร
หำกเกิดควำมเสียหำยในหลำย ๆ จุดทั้งห้อง

(วัสดุปูพื้น)
ไม่มีกำรพิจำรณำเวลำที่ผ่ำนไปในกำรซ่อมแซม
(เมื่อเปลี่ยนวัสดุปูพื้นเนื่องจำกควำมเสียหำยทั้งหมด 
ส่วนแบ่งของค่ำใช้จ่ำยที่ค�ำนวณจะอิงมูลค่ำคงเหลือ 1 เยน
หลังจำกอำยุกำรใช้งำนของอำคำร)

ผนัง เพ
ดำน (ผ้ำ)

กำรซ่อมแซมส่วนที่ได้รับ
ควำมเสียหำย

ผนัง (ผ้ำ)
แม้ว่ำต่อตำรำงเมตรจะเป็นสิ่งที่เหมำะสม แต่เมื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ผู้เช่ำจะต้องจ่ำยค่ำเปลี่ยนพื้นผิวทั้งหมดของผนัง 
รวมถึงส่วนที่ได้รับควำมเสียหำยโดยผู้เช่ำ (ผนัง [ผ้ำ])

ส่วนแบ่งค่ำใช้จ่ำยที่ค�ำนวณจำกมูลค่ำคงเหลือ 1 เยน 
หลังจำก 6 ปีครำบและกลิ่นเนื่องจำกควัน

บุหรี่ ฯลฯ

พิจำรณำว่ำเหมำะสมส�ำหรับผู้เช่ำในกำรช�ำระค่ำท�ำควำม
สะอำดหรือเปลี่ยนทั้งห้องเฉพำะในกรณีที่ผ้ำในห้องทั้งห้อง
เป็นครำบหรือมีกลิ่นที่คงอยู่นำนเนื่องจำกกำรสูบบุหรี่หรือ
สำเหตุอื่น ๆ

สิ่งติดตั้ง เสำ

กำรซ่อมแซมส่วนที่ได้
รับควำมเสียหำย

ประตูบำนเลื่อน ต่อประตู
(ประตูบำนเลื่อนกระดำษโชจิ)
ไม่มีกำรพิจำรณำเวลำที่ผ่ำนไป

เสำ ต่อเสำ
(ประตูบำนเลื่อน อุปกรณ์ติดตั้งโชจิ เสำ)
ไม่มีกำรพิจำรณำเวลำที่ผ่ำนไป

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ฯลฯ

กำรซ่อมแซมสิ่ง
อ�ำนวยควำมสะดวก

อุปกรณ์และเครื่องจักร ค่ำใช้จ่ำยของส่วนที่ซ่อมหรือกำรเปลี่ยน

(อุปกรณ์และเครื่องจักร)
ส่วนแบ่งของค่ำใช้จ่ำยที่ค�ำนวณโดยกำรประมำณเป็น 
เส้นตรง (หรือเส้นโค้ง) ด้วยมูลค่ำคงเหลือ 1 เยนเมื่อสิ้นสุด
อำยุกำรใช้งำน

กำรคืนกุญ
แจ

แม่กุญแจและลูกกุญแจ
ส่วนที่ซ่อม
หำกลูกกุญแจสูญหำย ให้รวมกำรเปลี่ยนไส้กุญแจ

ไม่มีกำรพิจำรณำเวลำที่ผ่ำนไปในกรณีที่กุญแจหำย ผู้เช่ำจะ
ช�ำระค่ำเปลี่ยนกุญแจ

กำรท�ำควำม
สะอำดตำมปกติ*

กำรท�ำควำมสะอำด
* เฉพำะในกรณีที่ละเลยกำร
ท�ำควำมสะอำดตำมปกติและ
ท�ำควำมสะอำดเมื่อย้ำยออก

ต่อส่วนหรือส�ำหรับที่พักอำศัยทั้งหมด
ไม่มีกำรพิจำรณำเวลำที่ผ่ำนไป ผู้เช่ำจะช�ำระค่ำท�ำควำม
สะอำดส�ำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่อยู่อำศัยทั้งหมดซึ่งไม่
สำมำรถท�ำกำรท�ำควำมสะอำดตำมปกติได้

ส่วนแบ่งค่ำใช้จ่ำยที่ช�ำระโดยผู้เช่ำและเวลำที่ผ่ำนไปส�ำหรับสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ฯลฯ (ในกรณีค่ำเสื่อมรำคำโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนหกและแปดปี)
ส่วนแบ่งของค่ำใช้จ่ำยที่ช�ำระโดยผู้เช่ำ (เมื่อรับผิดชอบในกำรบูรณะให้กลับสู่สภำพเดิม)

0

90
100(%)

80
70
60
50
40
30
20
10

4 8 12
เวลำที่ผ่ำนไป
(ปี)1 5 9 132 6 10 143 7 11 15

3. ยูนิตโดยประม�ณสำ�หรับก�รบูรณะไปสู่สภ�พเดิม

(กรอกส่วน ยูนิต และรำคำยูนิต [ในหน่วยเยน] ส�ำหรับอสังหำริมทรัพย์)

ส่วนที่เกี่ยวข้อง ยูนิต
รำคำยูนิต 

(ในหน่วยเยน)

พื้น

เพดำน, ผนัง

สิ่งติดตรึง, เสำ

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ฯลฯ

ส่วนกลำง

ทำงเข้ำ, ห้องโถง

ห้องครัว

ห้องน�้ำ, อ่ำงล้ำงหน้ำ, 
ห้องสุขำ

อื่น ๆ

หมำยเหตุ:
รำคำยูนิตที่แสดงไว้ข้ำงต้นเป็นค่ำประมำณคร่ำว ๆ ที่มุ่งหมำยเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกันของค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณระหว่ำงผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำ ณ เวลำ 
ที่ครอบครอง
ฉะนั้น ณ เวลำที่ย้ำยออก จะต้องมีกำรก่อสร้ำงเพื่อบูรณะอสังหำริมทรัพย์ให้กลับสู่สภำพเดิมในรำคำก่อสร้ำงที่ผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำหำรือกันไว้โดยพิจำรณำ 
เรื่องต่ำง ๆ เช่น ควำมผันผวนของรำคำและสต็อกของวัสดุ ขอบเขตควำมเสียหำย และวิธีกำรก่อสร้ำงที่ใช้

Ⅱ. ข้อกำ�หนดพิเศษ
 หลักกำรทั่วไปเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบูรณะอสังหำริมทรัพย์ให้กลับสู่สภำพเดิมได้ให้ไว้ข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำมในฐำนะเป็นข้อยกเว้นข้ำงต้น ผู้เช่ำตกลงที่จะช�ำระ

ค่ำใช้จ่ำยที่ระบุไว้ด้ำนล่ำง (ตรำบใดที่กำรช�ำระเงินดังกล่ำวจะไม่ฝ่ำฝืนมำตรำ 90 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งหรือมำตรำ 8 ข้อ 8-2 ข้อ 9-2 และข้อ 10 ของกฎหมำยสัญญำ
ส�ำหรับผู้บริโภค)

 (ในวงเล็บด้ำนล่ำงระบุเหตุผลว่ำเหตุใดผู้เช่ำจะช�ำระค่ำใช้จ่ำยที่ตำมปกติผู้ให้เช่ำควรเป็นผู้ช�ำระเป็นกรณีพิเศษ) 

　・ 

 ผู้ให้เช่ำ : (ตรำประทับ)

 ผู้เช่ำ: (ตรำประทับ)
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สำ�หรับก�รลงน�มและประทับตร�ด้�นล่�ง

หนังสือสัญญำฉบับนี้ท�ำขึ้นเป็น 2 ฉบับ ฝ่ำยผู้ให้เช่ำ (ฝ่ำย A) และฝ่ำยผู้เช่ำ (ฝ่ำย B) ต่ำงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำเป็นส�ำคัญไว้เป็น
หลักฐำน ทั้ง 2 ฝ่ำยต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ เพื่อไว้เป็นหลักฐำนกำรท�ำสัญญำเช่ำที่พักดังกล่ำวนี้ตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น

วันที่: วัน  เดือน    ปี  

ผู้ให้เช่ำ (ฝ่ำย “A”) ท่ีอยู่:                         
ชื่อ:
โทร:

รหัสไปรษณีย์: ตรำประทับ

ผู้เช่ำ (ฝ่ำย “B”) ท่ีอยู่:                         
ชื่อ:
โทร:

รหัสไปรษณีย์: ตรำประทับ

อสังหำริมทรัพย์
ใบอนุญำตเลขที่ [       ]

ผู้ว่ำรำชกำร/รัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสร้ำง 
พื้นฐำน กำรขนส่ง และกำรท่องเที่ยว(    )

เลขที่

นำยหน้ำ

ตัวแทน ที่อยู่

ชื่อ

ผู้แทน ตรำประทับ

นำยหน้ำอสังหำริมทรัพย ์
ที่ขึ้นทะเบียน

เลขทะเบียน [     ] เลขที่

ชื่อ ตรำประทับ

1. แทนที่ ”หนังสือสัญญำฉบับนี้ท�ำขึ้นเป็น 2 ฉบับ ฝ่ำยผู้ให้เช่ำ (ฝ่ำย A) และฝ่ำยผู้เช่ำ (ฝ่ำย B) ต่ำงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำเป็นส�ำคัญไว้เป็น
หลักฐำน ทั้ง 2 ฝ่ำยต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ เพื่อไว้เป็นหลักฐำนกำรท�ำสัญญำเช่ำที่พักดังกล่ำวนี้ตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น”เพื่อเป็นพยำนหลักฐำน
แห่งกำรนี้ ผู้ให้เช่ำ(ฝ่ำย “A”)และผู้เช่ำ(ฝ่ำย “B”)ต่อไปนี้ได้ลงนำมและประทับตรำของตนบนสัญญำที่ท�ำขึ้นสำมฉบับ และผู้เช่ำตลอดจนผู้ให้เช่ำได้
ลงนำมและประทับตรำของตนลงบนสัญญำผู้รับประกันในควำมรับผิดข้ำงต้นของผู้เช่ำที่ท�ำขึ้นสำมฉบับ โดยผู้ท�ำสัญญำแต่ละฝ่ำยเก็บส�ำเนำที่
ประทับตรำไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ”

2. เพิ่มฟิลด์ต่อไปนี้ใต้คอลัมน์ผู้กู้ (แผนก“ B”)

ผู้รับประกัน
ที่อยู่: 
ชื่อ:
โทร:
จ�ำนวนสูงสุด:

รหัสไปรษณีย์:
ตรำประทับ

(4) หนังสือสัญญำเกณฑ์กำรเช่ำที่พักอำศัยตำมก�ำหนดระยะเวลำ

หนังสือสัญญ�เกณฑ์ก�รเช่�ที่พักอ�ศัยต�มกำ�หนดระยะเวล�

หัวข้อ
(1) วัตถุประสงค์ของสัญญ�เช่�                                                                                                                                           

ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ของอำคำร

ชื่อ

ที่อยู่

ชนิดของอำคำร

อพำร์ตเมนต์
เทอร์เรซอพำร์ตเมนต์
บ้ำนเดี่ยว
อื่น ๆ

โครงสร้ำง

สร้ำงด้วยไม้ 
สร้ำงด้วยวัสดุที่ไม่ใช่ไม้ (             )

วันที่เสร็จสมบูรณ์

-ห้อง  

ปี
ดัดแปลงครั้งใหญ่ใน

(       )

จ�ำนวนยูนิต

ยูนิต  

อสังหำริมทรัพ
ย์

อพำร์ตเมนต ์
เลขที่

เลย์เอำต์
ของชั้น

(   ) มีห้องนั่งเล่น ห้องรับประทำนอำหำรและห้องครัว, มีห้องรับประทำน
อำหำรและห้องครัว, มีห้องครัว/หนึ่งห้อง/

พื้นที่ ตำรำงเมตร (ระเบียง:     ตำรำงเมตร [ไม่รวมไว้ที่ด้ำนซ้ำย])

สิ่งอ�ำนวย 
ควำมสะดวก

ห้องน�้ำ
แบบส่วนตัว (แบบชักโครก, แบบไม่ใช่ชักโครก)/แบบรวม (แบบชักโครก, 
แบบไม่ใช่ชักโครก)

อ่ำงอำบน�้ำ
ฝักบัว
อ่ำงล้ำงหน้ำ
พื้นที่ว่ำงส�ำหรับเครื่องซักผ้ำ
เครื่องท�ำน�้ำร้อน
เตำแก๊ส/เตำไฟฟ้ำ/เตำแม่เหล็กไฟฟ้ำ
เครื่องปรับอำกำศ/เครื่องท�ำควำมร้อน
มีโคมไฟ
กุญแจล็อคอัตโนมัติ
โทรทัศน์ดิจิตัลภำคพื้นดิน/เคเบิลทีวี
อินเทอร์เน็ต
กล่องจดหมำย
กล่องรับพัสดุ
กุญแจ

มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี

(กุญแจเลขที่                  /ส�ำเนำ)

ควำมจุไฟฟ้ำ
แก๊ส
น�้ำ
ระบบระบำยสิ่งปฏิกูล

(      ) แอมแปร์
มี (แก๊สธรรมชำติในเขตเมือง, ก๊ำซโพรเพน) / ไม่มี
เชื่อมต่อโดยตรงกับท่อน�้ำหลัก / แท็งก์ / บ่อน�้ำ
มี (ระบบระบำยสิ่งปฏิกูลสำธำรณะ, ถังเกรอะ) / ไม่มี

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
รวมถึง

ที่จอดรถ
ที่จอดรถจักรยำนยนต์
ที่จอดรถ
รถจักรยำน
ที่เก็บของ
สวนส่วนตัว

มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี
มี/ไม่มี

    ยูนิต (พื้นที่เลขที่:       )
    ยูนิต (พื้นที่เลขที่:       )
    ยูนิต (พื้นที่เลขที่:       )



21 22

318 319

(2) ระยะเวล�ของสัญญ�                                                                                                                                                  

วันที่เริ่ม วัน             เดือน            ปี
ปี   เดือน

วันที่สิ้นสุด วัน             เดือน            ปี

(3) ค่�เช่�และค่�ธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                                                                        

ค่ำเช่ำ/ค่ำธรรมเนียมบริกำรส่วนกลำง วันครบก�ำหนด วิธีกำรช�ำระ

ค่ำเช่ำ เยน
วันที่ ___ ของทุกเดือนส�ำหรับ
ค่ำเช่ำของเดือนปัจจุบัน/เดือน
ถัดไป กำรโอนผ่ำน

ธนำคำร กำรหัก
บัญชีอัตโนมัติหรือ
ช�ำระเอง

ชื่อธนำคำร:
ประเภทบัญชี: Futsu (สำมัญ)
Toza (กระแสรำยวัน)
เลขที่บัญชี: ชื่อบัญชี:
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนรับผิดชอบโดย: 
ผู้ให้เช่ำ/ผู้เช่ำค่ำธรรมเนียมบริกำร

ส่วนกลำง
เยน

วันที่ ___ ของทุกเดือนส�ำหรับ
ค่ำธรรมเนียมของเดือนปัจจุบัน/
เดือนถัดไป สถำนที่ช�ำระเงิน:

เงินประกัน
เยน;

เทียบเท่ำกับคำ่เช่ำของ                           เดือน
กำรช�ำระเงินแบบเหมำอ่ืน ๆ

ค่ำธรรมเนียมส�ำหรับกำรใช ้
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่รวมอยู่ด้วย

อื่น ๆ

(4) ผู้ให้เช่�และก�รบริห�รจัดก�ร                                                                                                                                        

ผู้ให้เช่ำ
(ชื่อบริษัท/ผู้แทน)

ที่อยู่:                                  รหัสไปรษณีย์:
ชื่อ:                                    โทร:

ผู้จัดกำร
(ชื่อบริษัท/ผู้แทน)

ที่อยู่:                                  รหัสไปรษณีย์:
ชื่อ:                                    โทร:
เลขทะเบียนผู้จัดกำรบ้ำนเช่ำ: รัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรขนส่ง และกำรท่องเที่ยว 
(         ) เลขที่ 

*หมำยเหตุ: กรอกข้อมูลต่อไปนี้หำกผู้ให้เช่ำไม่ได้เป็นเจ้ำของอำคำร

เจ้ำของอำคำร
ที่อยู่:                                  รหัสไปรษณีย์:
ชื่อ:                                    โทร:

(5) ผู้เช่�และผู้อ�ศัยร่วม                                                                                                                                                  

ผู้เช่ำ ผู้อำศัยร่วม

ชื่อ

ชื่อ:

อำยุ:                               ปี

โทร:

ชื่อ:  อำยุ:      ปี
ชื่อ:  อำยุ:      ปี
ชื่อ:  อำยุ:      ปี

  รวม:     คน

บุคคลส�ำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
ที่อยู่:                                  รหัสไปรษณีย์:
ชื่อ:                                    โทร:
ควำมสัมพันธ์กับผู้เช่ำ:

(6) ผู้รับประกันร่วมและขอบเขตก�รรับประกัน                                                                                                                         

ผู้รับประกันร่วม
ที่อยู่:                                  รหัสไปรษณีย์:
ชื่อ:                                    โทร:

ขอบเขต

ข้อที่ 1. ก�รก่อให้เกิดสัญญ�
สิ่งที่เป็นเป้ำหมำยของกำรให้เช่ำยืม (ต่อจำกนี้จะเรียกว่ำ “ที่พักอำศัยดังกล่ำว”)  
ซึ่งระบุอยู่ในบทน�ำ (1) นั้น ผู้ให้เช่ำ (ต่อจำกนี้จะเรียกว่ำ “ฝ่ำย A”) และผู้เช่ำ  
(ต่อจำกนี้จะเรียกว่ำ “ฝ่ำย B”) ได้ท�ำสัญญำเกณฑ์กำรเช่ำที่พักอำศัยตำมก�ำหนดระยะเวลำ 
(ต่อจำกนี้จะเรียกว่ำ “สัญญำฉบับนี้”) ซึ่งก�ำหนดอยู่ในกฎหมำยเช่ำที่ดินและที่พักอำศัย 
(ต่อจำกนี้จะเรียกว่ำ “กฎหมำย”) มำตรำ 38 
ข้อที่ 2. ระยะเวลำของสัญญำ

ข้อที่ 2. ระยะเวล�ของสัญญ�และก�รต่ออ�ยุ
1. สัญญำฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อครบก�ำหนดระยะเวลำตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อก่อนหน้ำ 

และจะไม่มีกำรต่อสัญญำ ทั้งนี้ หำกทั้งผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ก็สำมำรถท�ำสัญญำเช่ำฉบับใหม่ (ต่อจำกนี้จะเรียกว่ำ “ท�ำสัญญำใหม่”)ได้  
โดยสัญญำฉบับใหม่จะเริ่มในวันรุ่งขึ้นหลังจำกวันที่ครบก�ำหนดสัญญำฉบับนี้ 

2. ผู้ให้เช่ำต้องแจ้งผู้เช่ำให้รับทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรถึงกำรสิ้นสุดสัญญำเช่ำอัน
เนื่องมำจำกครบก�ำหนดระยะเวลำ ภำยในระยะเวลำตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 6 เดือน
ก่อนครบก�ำหนดระยะเวลำตำมที่ก�ำหนดไว้ในวรรค 1 

3. หำกผู้ให้เช่ำไม่ได้แจ้งผู้เช่ำให้ทรำบตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อก่อนหน้ำ จะไม่สำมำรถ
ยืนกรำนควำมประสงค์เรื่องกำรสิ้นสุดสัญญำเช่ำได้ และผู้เช่ำก็สำมำรถเช่ำที่พัก
อำศัยดังกล่ำวต่อไปอีกได้แม้จะครบก�ำหนดระยะเวลำตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อก่อน
หน้ำแล้วก็ต 

 ำม ทั้งนี้
 หำกผู้เช่ำแจ้งกำรสิ้นสุดสัญญำเช่ำอันเนื่องมำจำกครบก�ำหนดระยะเวลำหลังจำกที่

เกินระยะเวลำกำรแจ้งไปแล้วนั้น สัญญำเช่ำก็จะสิ้นสุดลงในวันที่ครบระยะเวลำ 6 
เดือนเมื่อนับจำกวันที่ได้แจ้ง

ข้อที่ 3. วัตถุประสงค์ในก�รใช้
ผู้เช่ำจะต้องใช้อสังหำริมทรัพย์เป็นที่พักอำศัยเท่ำนั้น

ข้อที่ 4. ค่�เช่�
1. ผู้เช่ำจะต้องช�ำระค่ำเช่ำแก่ผู้ให้เช่ำตำมข้อ (3) ข้ำงต้น
2. ค่ำเช่ำส�ำหรับระยะเวลำน้อยกว่ำหนึ่งเดือนนั้นคิดตำมสัดส่วนบนพื้นฐำนของหนึ่ง

เดือนที่มี 30 วัน
3. ผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำสำมำรถแก้ไขค่ำเช่ำได้ตำมข้อตกลงร่วมกันหำกจ�ำนวนค่ำเช่ำไม่

สมเหตุสมผลเนื่องจำกปัจจัยดังต่อไปนี้
 i. ค่ำเช่ำไม่สมเหตุสมผลเนื่องจำกกำรเพิ่ม / กำรลดภำษีและค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ  

 / ในที่ดินหรืออำคำร;
 ii. กำรเพิ่ม / กำรลดลงของรำคำที่ดินหรืออำคำรหรือควำมผันผวนอื่น ๆ ทำง 

 สภำพเศรษฐกิจ; และ
 iii. เมื่อค่ำเช่ำไม่เหมำะสมเมื่อเทียบกับค่ำเช่ำอำคำรที่คล้ำยกันในบริเวณใกล้เคียง

ข้อที่ 5. ค่�บริก�รส่วนกล�ง
1. ผู้เช่ำจะต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมส�ำหรับกำรบริกำรส่วนกลำง เช่น กำรส่องสว่ำง 

เชื้อเพลิง น�้ำประปำ ระบบระบำยสิ่งปฏิกูล กำรท�ำควำมสะอำด ฯลฯ ซึ่งจ�ำเป็น
ส�ำหรับกำรบ�ำรุงรักษำและกำรจัดกำรพื้นที่ส่วนกลำง เช่น บันได ทำงเดิน ฯลฯ 
(ต่อไปนี้ในข้อนี้เรียกว่ำ “ค่ำบ�ำรุงรักษำและกำรบริหำรจัดกำร”)

2. ควรช�ำระค่ำบริกำรส่วนกลำงตำมที่ระบุในข้อ (3) ข้ำงต้น
3. ค่ำบริกำรส่วนกลำงส�ำหรับระยะเวลำน้อยกว่ำหนึ่งเดือนคิดตำมสัดส่วนของหนึ่ง

เดือนเป็น 30 วัน
4. ผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำสำมำรถแก้ไขค่ำบริกำรส่วนกลำงได้โดยกำรตกลงร่วมกันหำก

จ�ำนวนเงินไม่สมเหตุสมผลเนื่องจำกกำรเพิ่ม/กำรลดของค่ำบ�ำรุงรักษำและกำร
บริหำรจัดกำร

ข้อที่ 6. เงินประกัน
1. ผู้เช่ำจะต้องช�ำระเงินประกันที่ระบุไว้ในข้อ (3) ข้ำงต้นแก่ผู้ให้เช่ำเพื่อให้ครอบคลุม

ควำมรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำ
2. ผู้ให้เช่ำสำมำรถใช้เงินประกันเพื่อจ่ำยหนี้สินที่ค้ำงช�ำระใด ๆ ของผู้เช่ำที่เกิดขึ้น

ภำยใต้สัญญำฉบับนี้ ผู้เช่ำไม่สำมำรถเรียกร้องให้ใช้เงินประกันเพื่อชดเชยหนี้สิน
ดังกล่ำวใด ๆ ก่อนที่จะย้ำยออก

3. ผู้ให้เช่ำจะต้องคืนเงินประกันทั้งหมดทันทีเมื่อผู้เช่ำออกจำกอสังหำริมทรัพย์ 
อย่ำงไรก็ตำมหำกมีค่ำเช่ำที่ค้ำงช�ำระหรือค่ำซ่อมแซมที่เกิดขึ้นในกำรท�ำให้
อสังหำริมทรัพย์กลับสู่ตำมสภำพเดิมตำมที่ระบุไว้ในข้อ 15 หรือหำกมีกำรผิดนัด
ช�ำระหนี้สินอื่น ๆ ภำยใต้สัญญำฉบับนี้ ผู้ให้เช่ำสำมำรถช�ำระหนี้สินจ�ำนวนดัง
กล่ำวได้โดยหักจำกเงินประกันได้

4. ในกรณีข้ำงต้น ผู้ให้เช่ำจะต้องแสดงรำยละเอียดจ�ำนวนหนี้สินที่หักออกจำกเงิน
ประกัน

ข้อที่ 7. ก�รไม่รับกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหม�ย
1. ผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำขอปฏิญำณต่อกันและกันในสิ่งต่อไปนี้

i. ผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำขอปฏิญำณในสิ่งต่อไปนี้ต่อกันและกันว่ำตนไม่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรอำชญำกรรม บริษัทที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอำชญำกรรม กลุ่มกรรโชก
ทรัพย์โซไกยะหรือกลุ่มที่คล้ำยกันหรือสมำชิกของกลุ่มเหล่ำนี้ (เรียกรวมกันว่ำ 
“กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมำย”)

ii. ว่ำเจ้ำหน้ำที่ของตน (ซึ่งหมำยถึง พนักงำนที่ด�ำเนินธุรกิจ ผู้อ�ำนวยกำร 
เจ้ำหน้ำที่ผู้บริหำรและกลุ่มที่คล้ำยกัน) ไม่มีคุณสมบัติเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล 
ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมำย

iii. ว่ำตนไม่อนุญำตให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมำยใช้ชื่อเพื่อท�ำ
สัญญำนี้

iv. ว่ำตนจะไม่กระท�ำกำรใด ๆ ต่อไปนี้ไม่ว่ำจะด้วยตนเองหรือโดยกำรใช้บุคคล 
ที่สำม:

 A. กำรกระท�ำที่เป็นกำรพูดหรือพฤติกรรมในกำรกรรโชกหรือใช้ก�ำลังกับ 
 บุคคลอื่น

 B.  กำรกระท�ำที่ขัดขวำงธุรกิจของบุคคลอื่นหรือท�ำลำยควำมไว้วำงใจด้วย 
 กำรใช้กำรฉ้อโกงหรือกำรข่มขู่

2. ผู้เช่ำไม่สำมำรถโอนสิทธิกำรเช่ำหรือเช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์ทั้งหมดหรือบำงส่วน
ให้แก่กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมำยโดยไม่ค�ำนึงว่ำผู้ให้เช่ำจะยินยอม
หรือไม่

ข้อที่ 8. ก�รกระทำ�ที่เป็นข้อห้�มหรือที่จำ�กัด
1. ผู้เช่ำจะไม่โอนสิทธิ์กำรเช่ำหรือเช่ำช่วงอสังหำริมทรัพย์ทั้งหมดหรือบำงส่วนโดย

ไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรของผู้ให้เช่ำ
2. ผู้เช่ำจะต้องไม่ขยำย ปรับรูปแบบหรือย้ำยอสังหำริมทรัพย์หรือติดตั้งวัตถุใน

อสังหำริมทรัพย์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรของผู้ให้เช่ำ
3. เมื่อใช้อสังหำริมทรัพย์ ผู้เช่ำจะต้องไม่ท�ำสิ่งใดที่ระบุไว้ในตำรำงที่ 1
4. เมื่อใช้อสังหำริมทรัพย์ ผู้เช่ำจะต้องไม่ท�ำสิ่งใดที่ระบุไว้ในตำรำงที่ 2 โดยไม่ได้รับ

ควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ให้เช่ำ
5. เมื่อใช้อสังหำริมทรัพย์ ผู้เช่ำจะต้องแจ้งผู้ให้เช่ำก่อนที่จะท�ำสิ่งใดที่ระบุไว้ในตำรำง

ที่ 3

ข้อที่ 9. ก�รซ่อมแซมในระหว่�งระยะเวล�ของสัญญ�
1. ผู้ให้เช่ำรับผิดชอบในกำรซ่อมแซมที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้เช่ำในกำรใช้อสังหำริมทรัพย์ 

ผู้เช่ำจะต้องช�ำระค่ำซ่อมแซมที่เกิดจำกผู้เช่ำ ในขณะที่ผู้ให้เช่ำจะต้องช�ำระค่ำ
ซ่อมแซมอื่น ๆ

2. ผู้ให้เช่ำจะต้องแจ้งผู้เช่ำก่อนท�ำกำรซ่อมแซมใด ๆ ผู้เช่ำไม่สำมำรถปฏิเสธกำร
อนุญำตให้ท�ำกำรซ่อมแซมดังกล่ำวได้โดยไม่มีเหตุผลที่ดี

3. ผู้เช่ำจะต้องแจ้งผู้ให้เช่ำให้ทรำบถึงกำรซ่อมแซมใด ๆ ที่จ�ำเป็นซึ่งได้ระบุไว้ใน
อสังหำริมทรัพย์และปรึกษำกับผู้ให้เช่ำถึงควำมจ�ำเป็นในกำรซ่อมแซมดังกล่ำว.

4. ผู้เช่ำอำจด�ำเนินกำรซ่อมแซมที่ครอบคลุมโดยกำรบอกกล่ำวดังที่อธิบำยไว้ในวรรค
ก่อนหน้ำนี้หำกผู้ให้เช่ำไม่สำมำรถท�ำกำรซ่อมแซมดังกล่ำวได้โดยไม่มีเหตุผลที่ดี
แม้ว่ำจะมีข้อเท็จจริงที่ว่ำควำมจ�ำเป็นในกำรซ่อมแซมดังกล่ำวได้รับกำรยอมรับ
ก็ตำม จะต้องจัดกำรค่ำใช้จ่ำยของกำรซ่อมแซมดังกล่ำวตำมที่อธิบำยไว้ในวรรค 1

5. นอกเหนือจำกกำรเรียกร้องให้มีกำรซ่อมแซมจำกผู้ให้เช่ำตำมที่อธิบำยไว้ในวรรค 
1 แล้ว ผู้เช่ำสำมำรถด�ำเนินกำรซ่อมแซมที่ระบุไว้ในตำรำงที่ 4 ได้เอง เมื่อผู้เช่ำ
ด�ำเนินกำรซ่อมแซมเอง ผู้เช่ำจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมดังกล่ำว
และไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งหรือได้รับควำมยินยอมจำกผู้ให้เช่ำ
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ข้อที่ 10. ก�รยกเลิกสัญญ�
1. หำกผู้เช่ำไม่ช�ำระเงินในรำยกำรต่อไปนี้และไม่ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบของ 

ผู้เช่ำภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดแม้ว่ำผู้ให้เช่ำจะมีกำรบอกกล่ำวกำรครบก�ำหนด 
ผู้ให้เช่ำสำมำรถยกเลิกสัญญำได้
i. ค่ำเช่ำตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4 วรรค 1;
ii. ค่ำบริกำรส่วนกลำงตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5 วรรค 2; และ
iii. ค่ำใช้จ่ำยที่ผู้เช่ำรับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ในข้อ 9 วรรค 1

2. หำกผู้เช่ำไม่ปฏิบัติตำมกฎข้อใดต่อไปนี้ ผู้ให้เช่ำกดดันผู้เช่ำให้ปฏิบัติตำมควำม 
รับผิดชอบของตนภำยในระยะเวลำที่เหมำะสมและผู้เช่ำไม่สำมำรถท�ำได้ภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำว และผู้ให้เช่ำจึงไม่สำมำรถให้สัญญำมีต่อไปได้ ดังนั้นผู้ให้เช่ำ 
จะสำมำรถยกเลิกสัญญำได้
i. กำรใช้อสังหำริมทรัพย์เฉพำะเป็นที่อยู่อำศัยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3 เท่ำนั้น;
ii. กฎที่ระบุไว้ในข้อ 8 (ไม่รวมกฎที่ระบุไว้ในวรรค 3 ของข้อที่เกี่ยวข้องกับกำร 

กระท�ำที่อธิบำยไว้ในรำยกำรที่ 6-8 ของตำรำงที่ 1)
iii. กฎอื่น ๆ ส�ำหรับผู้เช่ำที่จะปฏิบัติตำมดังที่ระบุไว้ในสัญญำ

3. หำกผู้ให้เช่ำหรือผู้เช่ำมีลักษณะตรงตำมค�ำอธิบำยใด ๆ ด้ำนล่ำงผู้ท�ำสัญญำอีก
ฝ่ำยหนึ่งสำมำรถยกเลิกสัญญำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

 i. เมื่อเป็นที่ชัดเจนว่ำผู้ท�ำสัญญำได้ท�ำผิดต่อค�ำปฏิญำณภำยใต้วรรคย่อยของ 
 ข้อที่ 7 วรรค 1

 ii. เมื่อผู้ท�ำสัญญำหรือผู้อ�ำนวยกำรของผู้ท�ำสัญญำมีคุณสมบัติเป็นกลุ่มผู้มี 
 อิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมำยหลังท�ำสัญญำ

4. หำกผู้เช่ำท�ำผิดกฎใด ๆ ภำยใต้ข้อ 7 วรรค 2 หรือกระท�ำกำรใด ๆ ที่ระบุไว้ใน
รำยกำรที่ 6-8 ของตำรำงที่ 1 ผู้เช่ำสำมำรถยกเลิกสัญญำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ

ข้อที่ 11. ก�รยกเลิกสัญญ�โดยผู้เช่�
1. ผู้เช่ำสำมำรถยกเลิกสัญญำได้โดยแจ้งให้ผู้ให้เช่ำทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน
2. ผู้เช่ำสำมำรถย้ำยออกไปก่อนก�ำหนดโดยช�ำระค่ำเช่ำของ 30 วันหลังจำกแจ้งให ้

ผู้ให้เช่ำทรำบถึงกำรยกเลิกสัญญำ

ข้อที่ 12. ก�รลดค่�เช่�เนือ่งจ�กก�รสูญเสียอสังห�ริมทรัพย์บ�งส่วน ฯลฯ
1. หำกส่วนหนึ่งของอสังหำริมทรัพย์ไม่สำมำรถใช้ได้เนื่องจำกกำรสูญเสียหรือ

เหตุผลอื่น ๆ ที่ผู้เช่ำไม่ได้รับผิดชอบ จะต้องลดค่ำเช่ำลงในจ�ำนวนเงินตำมร้อยละ
ของอสังหำริมทรัพย์ที่ใช้ไม่ได้ ในกรณีดังกล่ำวผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำจะต้องหำรือใน
เรื่องที่จ�ำเป็น เช่น ขอบเขตและระยะเวลำของกำรลดค่ำเช่ำ

2. ผู้เช่ำสำมำรถยกเลิกสัญญำได้หำกส่วนหนึ่งของอสังหำริมทรัพย์ไม่สำมำรถใช้ได้
เนื่องจำกกำรสูญเสียหรือเหตุผลอื่น ๆ และส่วนที่เหลือเพียงอย่ำงเดียวไม ่
เพียงพอที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของผู้เช่ำ

ข้อที่ 13. ก�รบอกเลิกสัญญ�
หำกอสังหำริมทรัพย์ทั้งหมดไม่สำมำรถใช้ได้เนื่องจำกกำรสูญเสียหรือเหตุผลอื่น ๆ 
จะมีผลให้สัญญำจะสิ้นสุดลง

ข้อที่ 14. ก�รย้�ยออก
1. 1. ผู้เช่ำจะต้องส่งคืนที่พักอำศัยดังกล่ำว (ทันทีในกรณีที่ถูกยกเลิกสัญญำ

ฉบับนี้ตำมที่ก�ำหนดอยู่ในมำตรำ 10) ภำยในวันที่สัญญำฉบับนี้สิ้นสุดลง (กรณีผู้
ให้เช่ำไม่ได้แจ้งให้ทรำบตำมที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำ 2 วรรค 3 นั้น จะถือเอำวันที่
ครบระยะเวลำ 6 เดือนเมื่อนับจำกวันที่ได้แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรตำมที่ก�ำหนด
อยู่ในมำตรำเดียวกันนี้ วรรค 4)

2. เมื่อมีกำรวำงแผนว่ำจะย้ำยออกผู้เช่ำจะต้องแจ้งผู้ให้เช่ำล่วงหน้ำ

(6) ผู้รับประกันและจำ�นวนสูงสุด                                                                                                                                         

ผู้รับประกัน
ที่อยู่: รหัสไปรษณีย์:
ชื่อ: โทร:

จ�ำนวนสูงสุด

ข้อที่ 17. ผู้รับประกันร่วม
1. ผู้รับประกันร่วม (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้รับประกัน”) จะต้องรับผิดชอบหนี้สินใด ๆ 

ของผู้เช่ำที่เกิดขึ้นภำยใต้สัญญำฉบับนี้ร่วมกับผู้เช่ำ และจะมีกำรบังคับใช้ในใน
ลักษณะเดียวกันเมื่อมีกำรต่อสัญญำ

2. หนี้สินที่ผู้รับประกันรับผิดชอบในวรรคก่อนหน้ำนี้จะต้องไม่เกินขอบเขตของ
จ�ำนวนที่ระบุไว้ภำยใต้ข้อ (6) ข้ำงต้นและในส่วนส�ำหรับกำรลงนำมและประทับ
ตรำของสัญญำ

3. ในกรณีที่มีกำรเสียชีวิตของผู้เช่ำหรือผู้รับประกัน เงินต้นของหนี้สินที่ผู้รับประกัน
รับผิดชอบจะต้องคงที่

4. ผู้ให้เช่ำจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับประกันโดยไม่ล่ำช้ำในเรื่องต่ำง ๆ เช่น จ�ำนวนหนี้
สินทั้งหมดของผู้เช่ำ รวมทั้ง สถำนะกำรช�ำระค่ำเช่ำ ค่ำธรรมเนียมกำรบริกำร
ส่วนกลำง เป็นต้น จ�ำนวนเงินที่ค้ำงช�ำระและจ�ำนวนค่ำชดเชยส�ำหรับค่ำเสียหำย
เมื่อผู้รับประกันร้องขอ

ข้อที่ 15. ก�รบูรณะให้กลับสู่สภ�พเดิมเมื่อย้�ยออก
1. ผู้เช่ำจะต้องท�ำกำรบูรณะอสังหำริมทรัพย์ให้กลับสู่สภำพเดิม โดยไม่รวมกำร

สึกหรออันเนื่องมำจำกกำรใช้งำนตำมปกติและกำรมีอำยุมำกขึ้นของ
อสังหำริมทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำมผู้เช่ำจะไม่จ�ำเป็นต้องบูรณะควำมเสียหำยส�ำหรับ
เหตุผลที่ตนไม่ได้รับผิดชอบ

2. เมื่อออกจำกอสังหำริมทรัพย์ ผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำจะต้องหำรือเกี่ยวกับรำยละเอียด
และวิธีกำรบูรณะอสังหำริมทรัพย์ให้มีสภำพเดิมที่ผู้เช่ำจะด�ำเนินกำรตำมข้อ
ก�ำหนดของตำรำงที่ 5 รวมถึงข้อก�ำหนดพิเศษใด ๆ ที่ก�ำหนดขึ้น ณ เวลำที่ท�ำ
สัญญำ

ข้อที่ 16. ก�รเข้�อยู่
1. ผู้ให้เช่ำสำมำรถเข้ำอำศัยอยู่ในอสังหำริมทรัพย์โดยได้รับควำมยินยอมจำกผู้เช่ำ

ล่วงหน้ำเมื่อมีควำมจ�ำเป็นเพื่อกำรจัดกำรทรัพย์สินเช่นกำรบ�ำรุงรักษำโครงสร้ำง
2. ผู้เช่ำไม่สำมำรถปฏิเสธกำรเข้ำมำของผู้ให้เช่ำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำร

อสังหำริมทรัพย์โดยไม่มีเหตุผลที่ดี
3. ผู้ที่จะเช่ำพร้อมด้วยผู้ให้เช่ำสำมำรถตรวจสอบอสังหำริมทรัพย์ได้โดยได้รับควำม

ยินยอมล่วงหน้ำจำกผู้เช่ำ
4. เพื่อป้องกันกำรลุกลำมของเพลิงไหม้หรือในกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ผู้ให้เช่ำสำมำรถ

เข้ำมำในอสังหำริมทรัพย์โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้เช่ำก่อน โดยเมื่อเข้ำ
มำโดยไม่มีผู้เช่ำอยู่ด้วย ผู้ให้เช่ำจะต้องแจ้งผู้เช่ำในภำยหลังว่ำตนได้เข้ำมำ

ข้อที่ 17. ก�รคำ้�ประกันโดยบริษัทผู้รับคำ้�ประกันค่�เช่�ที่พักอ�ศัย
มำตรำ 17 กรณีใช้กำรค�้ำประกันโดยบริษัทผู้รับค�้ำประกันค่ำเช่ำที่พักอำศัย ก�ำหนดให้
เนื้อหำกำรค�้ำประกันที่บริษัทผู้รับค�้ำประกันเสนอมำนั้นเป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ต่ำง
หำก ทั้งผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำจะต้องด�ำเนินขั้นตอนที่จ�ำเป็นเพื่อใช้วิธีค�้ำประกันดังกล่ำวนี้
ไปพร้อมกับกำรท�ำสัญญำ

ข้อที่ 18. ก�รทำ�สัญญ�ใหม่
1. เมื่อผู้เช่ำมีควำมประสงค์จะท�ำสัญญำใหม่ จะต้องเขียนเรื่องกำรท�ำสัญญำใหม ่

ดังกล่ำวเพิ่มเติมลงไปเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งให้ทรำบตำมที่ก�ำหนดไว้ใน
มำตรำ 2 วรรค 3

2. กรณีที่ท�ำสัญญำใหม่เรียบร้อยแล้ว จะไม่ใช้ข้อก�ำหนดในมำตรำ 14 ซึ่งในกรณีนี้ 
หน้ำที่กำรท�ำให้กลับสู่สภำพเดิมในสัญญำฉบับนี้จะต้องด�ำเนินกำรภำยในวันที่จะ
สิ้นสุดกำรเช่ำยืมซึ่งครอบคลุมไปถึงสัญญำใหม่ ส่วนกำรคืนเงินมัดจ�ำนั้นจะท�ำ 
ก็ต่อเมื่อมีกำรคืนห้องแล้ว และให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำ 6 วรรค 3

ข้อที่ 19. ก�รอภิปร�ย
หำกมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับรำยกำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญำหรือเกี่ยวกับกำรตีควำม
สัญญำเกิดขึ้น ผู้ให้เช่ำและผู้เช่ำจะต้องหำรือกันและแก้ไขปัญหำโดยสุจริตใจ 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและระเบียบและธรรมเนียมอื่น ๆ

ข้อที่ 20. ข้อสัญญ�พิเศษ
ข้อก�ำหนดพิเศษของสัญญำนอกเหนือจำกที่ก�ำหนดไว้จนถึงข้อ 19 มีดังนี้: 

ผู้ให้เช่ำ:                (ตรำประทับ)
ผู้เช่ำ:                  (ตรำประทับ)

ต�ร�งที่ 1 (เกี่ยวข้องกับข้อ 8 วรรค 3)

i. กำรผลิตหรือกำรเก็บรักษำปืน ดำบ วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟที่อันตรำย;
ii. กำรน�ำหรือติดตั้งตู้เซฟขนำดใหญ่และของหนักอื่น ๆ;
iii. กำรเทของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเข้ำไปในท่อระบำยน�้ำ;
iv. กำรเปิดโทรทัศน์ สเตอริโอ กำรเล่นเปียโน ฯลฯ เสียงดัง; และ
v. กำรเลี้ยงสัตว์ที่อำจสร้ำงควำมร�ำคำญให้กับเพื่อนบ้ำนอย่ำงชัดเจน เช่น 

สัตว์ดุร้ำยและงูพิษ
vi. กำรจัดให้อสังหำริมทรัพย์ส�ำหรับกำรใช้เป็นส�ำนักงำนหรือฐำนอื่น ๆ ของ

กิจกรรมของกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมำย
vii. กำรท�ำให้ผู้อยู่อำศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือคนเดินผ่ำนรู้สึกไม่สบำยใจจำกค�ำพูด

หรือพฤติกรรมหรือกำรแสดงออกที่หยำบคำยหรือรุนแรง
viii. กำรอนุญำตให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมำยอยู่อำศัยหรือเข้ำมำใน

อสังหำริมทรัพย์บ่อยครั้ง

ต�ร�งที่ 2 (เกี่ยวข้องกับข้อ 8 วรรค 4)

i. กำรวำงสิ่งของในพื้นที่ส่วนกลำง เช่น บันไดและทำงเดิน;
ii. กำรติดป้ำยประกำศ โปสเตอร์และโฆษณำอื่น ๆ ในพื้นที่ส่วนกลำง เช่น บันได

และทำงเดิน และ
iii. กำรเลี้ยงสุนัข แมวและสัตว์อื่น ๆ (ยกเว้น สัตว์อื่นที่ระบุไว้ในตำรำงที่ 1 รำยกำร
v) ซึ่งท�ำให้เกิดควำมร�ำคำญต่อเพื่อนบ้ำน แต่ไม่รวม นกและปลำสวยงำมขนำด

เล็ก

ต�ร�งที่ 3 (เกี่ยวข้องกับข้อ 8 วรรค 5)

i. กำรอำศัยอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ใน (5) ข้ำงต้นยกเว้นเด็กที่
เกิดมำในระยะเวลำของสัญญำ; และ

ii. กำรไม่พ�ำนักอยู่ ณ อสังหำริมทรัพย์มำกกว่ำหนึ่งเดือนติดต่อกัน

ต�ร�งที่ 4 (เกี่ยวข้องกับข้อ 9 วรรค 5)

กำรเปลี่ยนฟิวส์
กำรเปลี่ยนแหวนรองก๊อกน�้ำและปะเก็น
กำรเปลี่ยนจุกอุดและโซ่ในห้องน�้ำและที่อื่น ๆ
กำรเปลี่ยนหลอดไฟและหลอดฟลูออเรสเซนต์
กำรซ่อมแซมเล็กน้อยอื่น ๆ
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ต�ร�งที่ 5 (เกี่ยวข้องกับข้อ15)

เงื่อนไขก�รบูรณะให้กลับสู่สภ�พเดิม
ยกเว้นตำมที่ระบุไว้ภำยใต้ "ข้อก�ำหนดพิเศษ" ภำยใต้ Ⅱ ด้ำนล่ำง เงื่อนไขกำรบูรณะอสังหำริมทรัพย์ให้กลับสู่สภำพเดิมจะต้องสอดคล้องกับหลักกำรทั่วไปในกำรบูรณะที่อยู่
อำศัยให้เช่ำไปสู่สภำพเดิม นั่นคือ,
- ผูเ้ช่ำจะต้องช�ำระเงนิส�ำหรบักำรสกึหรอท่ีเกดิจำกกำรกระท�ำโดยจงใจหรอืกำรประมำทเลนิเล่อของผูเ้ช่ำ กำรฝ่ำฝืนหน้ำท่ีในกำรท�ำกำรตรวจสอบสถำนะของผูจ้ดักำรท่ีด ีหรอืกำรใช้

งำนอ่ืน ๆ ท่ีเกนิขอบเขตของวิธกีำรใช้งำนตำมปกต ิอย่ำงไรกต็ำมผูเ้ช่ำจะไม่ต้องช�ำระเงนิส�ำหรบัควำมเสยีหำยอันเนือ่งมำจำกแผ่นดนิไหวหรอืกรณอ่ืีน ๆ ของเหตสุดุวิสยั ควำม
เสยีหำยท่ีเกดิจำกบุคคลท่ีสำมซ่ึงไม่เกีย่วข้องกบัผูเ้ช่ำ เช่น ผูอ้ยูอ่ำศยัช้ันบนหรอืควำมเสยีหำยท่ีคล้ำยกนั

- ผูใ้ห้เช่ำจะต้องช�ำระค่ำเสือ่มสภำพตำมธรรมชำตแิละกำรสกึหรอ (กำรมีอำยุมำกข้ึน) ของอำคำร สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก ฯลฯ และกำรสกึหรอท่ีเกดิจำกกำรใช้งำนตำมปกตขิองผูเ้ช่ำ 
(กำรสกึหรอตำมปกต)ิ

แม้ว่ำรำยละเอียดเฉพำะข้ำงต้นจะต้องเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในตำรำงที่ 1 และตำรำงที่ 2 ตำม “ปัญหำเกี่ยวกับกำรบูรณะให้กลับสู่สภำพเดิมและแนวทำงที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2)” 
ที่ออกโดยกระทรวงที่ดิน โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรขนส่ง และกำรท่องเที่ยว ได้มีกำรสรุปรำยละเอียดดังกล่ำวไว้ภำยใต้ Ⅰ ด้ำนล่ำง

Ⅰ. เงื่อนไขก�รบูรณะอสังห�ริมทรัพย์ให้กลับสู่สภ�พเดิม
(อย่ำงไรก็ตำมเมื่อบรรลุข้อตกลงดังที่อธิบำยไว้ในข้อ Ⅱ ข้อก�ำหนดพิเศษด้ำนล่ำงเกี่ยวกับรำยละเอียดในกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 90 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและข้อ 8 ข้อ 8-2 
ข้อ 9-2 และข้อ 10 ของกฎหมำยสัญญำผู้บริโภค เนื้อหำดังกล่ำวจะต้องบังคับใช้)

1. คว�มรับผิดชอบในก�รซ่อมแซมของผู้ให้เช่�และผู้เช่�

ควำมรับผิดชอบของผู้ให้เช่ำ ควำมรับผิดชอบของผู้เช่ำ

พื้น (เสื่อทำทำมิ วัสดุปูพื้น พรม ฯลฯ )

1. กำรพลิกด้ำนและปูพื้นเสื่อทำทำมิใหม่ (ส�ำหรับใช้โดยผู้เช่ำรำยต่อไปในกรณีที่ไม่มี
ควำมเสียหำยใด ๆ )

2. กำรลงแว็กซ์พื้น
3. รอยบุ๋มและร่องรอยของเฟอร์นิเจอร์บนพื้นและพรม
4. กำรเปลี่ยนสีของเสื่อทำทำมิและกำรซีดจำงของวัสดุปูพื้น (เนื่องจำกแสงแดด 

กำรรั่วของน�้ำฝนอันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องด้ำนโครงสร้ำงในอำคำร ฯลฯ )

1. ครำบที่พรมเนื่องจำกเครื่องดื่มที่หก ฯลฯ รำ (เนื่องจำกสำเหตุต่ำง ๆ เช่น กำร
ดูแลไม่เพียงพอหลังจำกหก)

2. รอยสนิมใต้ตู้เย็น (ครำบสกปรกหรือควำมเสียหำยอื่น ๆ ที่พื้นเนื่องจำกไม่สำมำรถ
จัดกำรสนิมได้)

3. รอยขีดข่วนอันเป็นผลมำจำกกำรเลื่อนเข้ำหรือออกหรือกำรกระท�ำที่คล้ำยกัน
4. กำรซีดของพื้น (เนื่องจำกน�้ำฝนเข้ำมำในอสังหำริมทรัพย์อันเป็นผลมำจำก 

ควำมไม่ใส่ใจของผู้เช่ำ)

ผนัง เพดำน (ผ้ำ ฯลฯ )

1. กำรเข้มขึ้นของพื้นผิวผนังด้ำนหลังโทรทัศน์ ตู้เย็น ฯลฯ (เรียกว่ำ รอยไหม้จำก
ไฟฟ้ำ)

2. ร่องรอยโปสเตอร์และรูปภำพบนผนัง
3. รูในผนัง ฯลฯ เนื่องจำกเป๊ก หมุด ฯลฯ (เท่ำที่ไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นข้ำงใต้)
4. รูสกรูและร่องรอยบนผนังเนื่องจำกกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ (ทรัพย์สินของ 

ผู้เช่ำ)
5. กำรเปลี่ยนสีของผ้ำ (เนื่องจำกสำเหตุตำมธรรมชำติ เช่น แสงแดด)

1. ครำบสกปรกของห้องครัวเนื่องจำกควำมไม่เอำใจใส่ในกำรท�ำควำมสะอำดทุกวัน
โดยผู้เช่ำ (กำรติดของเขม่ำหรือน�้ำมันเนื่องจำกกำรท�ำควำมสะอำดไม่ด ี
หลังกำรใช้)

2. รำหรือครำบที่กระจำยเนื่องจำกกำรขำดกำรดูแลผู้เช่ำส�ำหรับกำรควบแน่น 
(กำรกัดกร่อนของผนัง ฯลฯ เนื่องจำกกำรไม่ได้แจ้งผู้ให้เช่ำและกำรไม่ได้ดูแล 
กำรควบแน่นด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรเช็ดออก)

3. กำรกัดกร่อนของผนังเนื่องจำกน�้ำรั่วจำกเครื่องท�ำควำมเย็นที่ผู้เช่ำปล่อยไว้โดยไม่
จัดกำร

4. ครำบและกลิ่นจำกควันบุหรี่ ฯลฯ (กำรเปลี่ยนสีของผ้ำหรือกลิ่นที่คงอยู่เนื่องจำก
กำรสูบบุหรี่หรือสำเหตุอื่น ๆ)

5. รูตะปูและรูตะปูสั้นในผนัง ฯลฯ (สิ่งที่เป็นผลมำจำกกำรแขวนสิ่งที่มีน�้ำหนักมำก 
จนต้องเปลี่ยนแผ่นข้ำงใต้)

6. ร่องรอยของโคมไฟที่ผู้เช่ำติดตั้งที่เพดำนโดยตรง
7. ควำมเสียหำยโดยเจตนำ เช่น รอยขูดขีดเขียน

สิ่งติดตั้งอื่น ๆ ประตูบำนเลื่อน เสำ ฯลฯ

1. กำรเปลี่ยนฉำก (ส�ำหรับผู้ใช้รำยถัดไปในกรณีที่ไม่มีควำมเสียหำยใด ๆ)
2. กระจกเสียหำยจำกแผ่นดินไหว
3. กำรแตกของกระจกเสริมลวด (กำรแตกตำมธรรมชำติเนื่องจำกโครงสร้ำงของ

กระจก)

1. รอยขีดข่วนที่เสำ ฯลฯ และกลิ่นที่เกิดจำกสัตว์เลี้ยง (รอยขีดข่วนที่เสำ ผ้ำ ฯลฯ 
หรือกลิ่นที่คงอยู่นำนที่เกิดจำกสัตว์เลี้ยง)

2. ควำมเสียหำยโดยเจตนำ เช่น รอยขูดขีดเขียน

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ฯลฯ

1. กำรท�ำควำมสะอำดบ้ำนอย่ำงทั่วถึงโดยบริกำรระดับมืออำชีพ (เมื่อผู้เช่ำท�ำกำร
ท�ำควำมสะอำดเป็นประจ�ำ)

2. กำรท�ำควำมสะอำดภำยในเครื่องปรับอำกำศ (ปลอดจำกกลิ่นที่คงอยู่นำน เช่น 
จำกควันบุหรี่)

3. กำรฆ่ำเชื้อ (ห้องครัว ห้องน�้ำ)
4. กำรเปลี่ยนอ่ำงอำบน�้ำ ฝำครอบอ่ำงอำบน�้ำ ฯลฯ (ส�ำหรับกำรใช้โดยผู้เช่ำรำย 

ถัดไปในกรณีที่ไม่มีควำมเสียหำย ฯลฯ )
5. กำรเปลี่ยนแม่กุญแจและลูกกุญแจ (ในกรณีที่ไม่มีควำมเสียหำยต่อแม่กุญแจหรือ

กำรสูญหำยของลูกกุญแจ)
6. อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เสียหำยหรือใช้ไม่ได้ (เนื่องจำกอำยุกำรใช้งำนของ

เครื่องจักร)

1. ครำบน�้ำมันและเขม่ำในที่ตั้งของเตำแก๊ส ช่องระบำยอำกำศ ฯลฯ (ครำบสกปรก
อันเป็นผลมำจำกควำมล้มเหลวของผู้เช่ำในกำรท�ำควำมสะอำดและดูแลสิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกดังกล่ำว)

2. ครำบแข็ง รำ ฯลฯ ในอ่ำงอำบน�้ำ ห้องน�้ำหรืออ่ำงล้ำงมือในห้องน�้ำ (ครำบสกปรก
ซึ่งเกิดจำกควำมล้มเหลวของผู้เช่ำในกำรท�ำควำมสะอำดและดูแลสิ่งอ�ำนวยควำม
สะดวกดังกล่ำว)

3. ควำมเสียหำยต่อสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเนื่องจำกกำรดูแลในแต่ละวันที่ไม่เหมำะสม
4. กำรเปลี่ยนแม่กุญแจและลูกกุญแจเนื่องจำกควำมเสียหำยของแม่กุญแจหรือกำร

สูญหำยของลูกกุญแจ
5. วัชพืชในสวนของบ้ำนเดี่ยว

2. ยูนิตในคว�มรับผิดชอบของผู้เช่�

รำยกำร ยูนิตในควำมรับผิดชอบของผู้เช่ำ กำรพิจำรณำเวลำที่ผ่ำนไป ฯลฯ

พ
ื้น

กำรซ่อมแซมส่วนที่ได้รับควำมเสียหำย

เสื่อทำทำมิ

ในหลักกำรต่อเสื่อ
หำกเสื่อหลำยผืนได้รับควำมเสียหำย จ�ำนวนเสื่อที่เสียหำย 
(พิจำรณำกำรพลิกหรือเปลี่ยนพื้นผิวใหม่ตำมขอบเขตของ
ควำมเสียหำย)

(พื้นผิวเสื่อทำทำมิ)
ไม่มีกำรพิจำรณำเวลำที่ผ่ำนไป

พรม พื้นกระเบื้องยำง หำกเกิดควำมเสียหำยในหลำย ๆ จุดทั้งห้อง
(พื้นเสื่อทำทำมิ พรม พื้นกระเบื้องยำง)
ส่วนแบ่งค่ำใช้จ่ำยที่ค�ำนวณจำกมูลค่ำคงเหลือ 1 เยน 
หลังจำก 6 ปี

วัสดุปูพื้น
ในหลักกำรต่อตำรำงเมตร
หำกเกิดควำมเสียหำยในหลำย ๆ จุดทั้งห้อง

(วัสดุปูพื้น)
ไม่มีกำรพิจำรณำเวลำที่ผ่ำนไปในกำรซ่อมแซม
(เมื่อเปลี่ยนวัสดุปูพื้นเนื่องจำกควำมเสียหำยทั้งหมด 
ส่วนแบ่งของค่ำใช้จ่ำยที่ค�ำนวณจะอิงมูลค่ำคงเหลือ 1 เยน
หลังจำกอำยุกำรใช้งำนของอำคำร)

ผนัง เพ
ดำน (ผ้ำ)

กำรซ่อมแซมส่วนที่ได้รับ
ควำมเสียหำย

ผนัง (ผ้ำ)
แม้ว่ำต่อตำรำงเมตรจะเป็นสิ่งที่เหมำะสม แต่เมื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ผู้เช่ำจะต้องจ่ำยค่ำเปลี่ยนพื้นผิวทั้งหมดของผนัง 
รวมถึงส่วนที่ได้รับควำมเสียหำยโดยผู้เช่ำ (ผนัง [ผ้ำ])

ส่วนแบ่งค่ำใช้จ่ำยที่ค�ำนวณจำกมูลค่ำคงเหลือ 1 เยน 
หลังจำก 6 ปีครำบและกลิ่นเนื่องจำกควัน

บุหรี่ ฯลฯ

พิจำรณำว่ำเหมำะสมส�ำหรับผู้เช่ำในกำรช�ำระค่ำท�ำควำม
สะอำดหรือเปลี่ยนทั้งห้องเฉพำะในกรณีที่ผ้ำในห้องทั้งห้อง
เป็นครำบหรือมีกลิ่นที่คงอยู่นำนเนื่องจำกกำรสูบบุหรี่หรือ
สำเหตุอื่น ๆ

สิ่งติดตั้ง เสำ

กำรซ่อมแซมส่วนที่ได้
รับควำมเสียหำย

ประตูบำนเลื่อน ต่อประตู
(ประตูบำนเลื่อนกระดำษโชจิ)
ไม่มีกำรพิจำรณำเวลำที่ผ่ำนไป

เสำ ต่อเสำ
(ประตูบำนเลื่อน อุปกรณ์ติดตั้งโชจิ เสำ)
ไม่มีกำรพิจำรณำเวลำที่ผ่ำนไป

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ฯลฯ

กำรซ่อมแซมสิ่ง
อ�ำนวยควำมสะดวก

อุปกรณ์และเครื่องจักร ค่ำใช้จ่ำยของส่วนที่ซ่อมหรือกำรเปลี่ยน

(อุปกรณ์และเครื่องจักร)
ส่วนแบ่งของค่ำใช้จ่ำยที่ค�ำนวณโดยกำรประมำณเป็น 
เส้นตรง (หรือเส้นโค้ง) ด้วยมูลค่ำคงเหลือ 1 เยนเมื่อสิ้นสุด
อำยุกำรใช้งำน

กำรคืนกุญ
แจ

แม่กุญแจและลูกกุญแจ
ส่วนที่ซ่อม
หำกลูกกุญแจสูญหำย ให้รวมกำรเปลี่ยนไส้กุญแจ

ไม่มีกำรพิจำรณำเวลำที่ผ่ำนไปในกรณีที่กุญแจหำย ผู้เช่ำจะ
ช�ำระค่ำเปลี่ยนกุญแจ

กำรท�ำควำม
สะอำดตำมปกติ*

กำรท�ำควำมสะอำด
* เฉพำะในกรณีที่ละเลยกำร
ท�ำควำมสะอำดตำมปกติและ
ท�ำควำมสะอำดเมื่อย้ำยออก

ต่อส่วนหรือส�ำหรับที่พักอำศัยทั้งหมด
ไม่มีกำรพิจำรณำเวลำที่ผ่ำนไป ผู้เช่ำจะช�ำระค่ำท�ำควำม
สะอำดส�ำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่อยู่อำศัยทั้งหมดซึ่งไม่
สำมำรถท�ำกำรท�ำควำมสะอำดตำมปกติได้

ส่วนแบ่งค่ำใช้จ่ำยที่ช�ำระโดยผู้เช่ำและเวลำที่ผ่ำนไปส�ำหรับสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ฯลฯ (ในกรณีค่ำเสื่อมรำคำโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนหกและแปดปี)
ส่วนแบ่งของค่ำใช้จ่ำยที่ช�ำระโดยผู้เช่ำ (เมื่อรับผิดชอบในกำรบูรณะให้กลับสู่สภำพเดิม)
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3. ยูนิตโดยประม�ณสำ�หรับก�รบูรณะไปสู่สภ�พเดิม

(กรอกส่วน ยูนิต และรำคำยูนิต [ในหน่วยเยน] ส�ำหรับอสังหำริมทรัพย์)

ส่วนที่เกี่ยวข้อง ยูนิต
รำคำยูนิต 

(ในหน่วยเยน)

พื้น

เพดำน, ผนัง

สิ่งติดตรึง, เสำ

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ฯลฯ

ส่วนกลำง

ทำงเข้ำ, ห้องโถง

ห้องครัว

ห้องน�้ำ, อ่ำงล้ำงหน้ำ, 
ห้องสุขำ

อื่น ๆ

หมำยเหตุ:
รำคำยูนิตที่แสดงไว้ข้ำงต้นเป็นค่ำประมำณคร่ำว ๆ ที่มุ่งหมำยเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกันของค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณระหว่ำงผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำ ณ เวลำ 
ที่ครอบครอง
ฉะนั้น ณ เวลำที่ย้ำยออก จะต้องมีกำรก่อสร้ำงเพื่อบูรณะอสังหำริมทรัพย์ให้กลับสู่สภำพเดิมในรำคำก่อสร้ำงที่ผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำหำรือกันไว้โดยพิจำรณำ 
เรื่องต่ำง ๆ เช่น ควำมผันผวนของรำคำและสต็อกของวัสดุ ขอบเขตควำมเสียหำย และวิธีกำรก่อสร้ำงที่ใช้

Ⅱ. ข้อกำ�หนดพิเศษ
 หลักกำรทั่วไปเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบูรณะอสังหำริมทรัพย์ให้กลับสู่สภำพเดิมได้ให้ไว้ข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำมในฐำนะเป็นข้อยกเว้นข้ำงต้น ผู้เช่ำตกลงที่จะช�ำระ

ค่ำใช้จ่ำยที่ระบุไว้ด้ำนล่ำง (ตรำบใดที่กำรช�ำระเงินดังกล่ำวจะไม่ฝ่ำฝืนมำตรำ 90 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งหรือมำตรำ 8 ข้อ 8-2 ข้อ 9-2 และข้อ 10 ของกฎหมำยสัญญำ
ส�ำหรับผู้บริโภค)

 (ในวงเล็บด้ำนล่ำงระบุเหตุผลว่ำเหตุใดผู้เช่ำจะช�ำระค่ำใช้จ่ำยที่ตำมปกติผู้ให้เช่ำควรเป็นผู้ช�ำระเป็นกรณีพิเศษ) 

　・ 

 ผู้ให้เช่ำ : (ตรำประทับ)

 ผู้เช่ำ: (ตรำประทับ)

สำ�หรับก�รลงน�มและประทับตร�ด้�นล่�ง

หนังสือสัญญำฉบับนี้ท�ำขึ้นเป็น 2 ฉบับ ฝ่ำยผู้ให้เช่ำ (ฝ่ำย A) และฝ่ำยผู้เช่ำ (ฝ่ำย B) ต่ำงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำเป็นส�ำคัญไว้เป็น
หลักฐำน ทั้ง 2 ฝ่ำยต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ เพื่อไว้เป็นหลักฐำนกำรท�ำสัญญำเช่ำที่พักดังกล่ำวนี้ตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น

วันที่: วัน  เดือน    ปี  

ผู้ให้เช่ำ (ฝ่ำย “A”) ท่ีอยู่:                         
ชื่อ:
โทร:

รหัสไปรษณีย์: ตรำประทับ

ผู้เช่ำ (ฝ่ำย “B”) ท่ีอยู่:                         
ชื่อ:
โทร:

รหัสไปรษณีย์: ตรำประทับ

อสังหำริมทรัพย์
ใบอนุญำตเลขที่ [       ]

ผู้ว่ำรำชกำร/รัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสร้ำง 
พื้นฐำน กำรขนส่ง และกำรท่องเที่ยว(    )

เลขที่

นำยหน้ำ

ตัวแทน ที่อยู่

ชื่อ

ผู้แทน ตรำประทับ

นำยหน้ำอสังหำริมทรัพย ์
ที่ขึ้นทะเบียน

เลขทะเบียน [     ] เลขที่

ชื่อ ตรำประทับ

1. แทนที่ ”หนังสือสัญญำฉบับนี้ท�ำขึ้นเป็น 2 ฉบับ ฝ่ำยผู้ให้เช่ำ (ฝ่ำย A) และฝ่ำยผู้เช่ำ (ฝ่ำย B) ต่ำงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำเป็นส�ำคัญไว้เป็น
หลักฐำน ทั้ง 2 ฝ่ำยต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ เพื่อไว้เป็นหลักฐำนกำรท�ำสัญญำเช่ำที่พักดังกล่ำวนี้ตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น”เพื่อเป็นพยำนหลักฐำน
แห่งกำรนี้ ผู้ให้เช่ำ(ฝ่ำย “A”)และผู้เช่ำ(ฝ่ำย “B”)ต่อไปนี้ได้ลงนำมและประทับตรำของตนบนสัญญำที่ท�ำขึ้นสำมฉบับ และผู้เช่ำตลอดจนผู้ให้เช่ำได้
ลงนำมและประทับตรำของตนลงบนสัญญำผู้รับประกันในควำมรับผิดข้ำงต้นของผู้เช่ำที่ท�ำขึ้นสำมฉบับ โดยผู้ท�ำสัญญำแต่ละฝ่ำยเก็บส�ำเนำที่
ประทับตรำไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ”

2. เพิ่มฟิลด์ต่อไปนี้ใต้คอลัมน์ผู้กู้ (แผนก“ B”)

ผู้รับประกัน
ที่อยู่: 
ชื่อ:
โทร:
จ�ำนวนสูงสุด:

รหัสไปรษณีย์:
ตรำประทับ
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(5) ค�ำอธิบำยสัญญำเช่ำที่พักอำศัยตำมก�ำหนดระยะเวลำ (เกี่ยวเนื่องกับกฎหมำยกำรเช่ำที่ดินและที่พักอำศัย มำตรำ 38 วรรค 2)

วันที่:   เดือน  ปี  

คำ�อธิบ�ยสัญญ�เช่�ที่พักอ�ศัยต�มกำ�หนดระยะเวล�

ผู้ให้เช่ำ(ฝ่ำย “A”) ที่อยู่:
ชื่อสกุล:

ตรำประทับ

(ผู้แทน) ที่อยู่:
ชื่อสกุล:

ตรำประทับ

บริษัทจะขออธิบำยเกี่ยวกำรท�ำสัญญำเช่ำที่พักอำศัยตำมก�ำหนดระยะเวลำของที่พักอำศัยซึ่งระบุอยู่ด้ำนล่ำง ตำมกฎหมำยกำร
เช่ำที่ดินและที่พักอำศัย มำตรำ 38 วรรค 2 
กำรท�ำสัญญำเช่ำที่พักอำศัยซึ่งระบุอยู่ด้ำนล่ำงนี้ ไม่มีกำรต่อสัญญำ และจะสิ้นสุดลงเมื่อครบก�ำหนดสัญญำ ด้วยเหตุนี้ ท่ำนจึง
ต้องส่งคืนที่พักอำศัยซึ่งระบุอยู่ด้ำนล่ำงนี้ภำยในวันครบก�ำหนดสัญญำ ยกเว้น กรณีที่ท�ำสัญญำเช่ำฉบับใหม่ (ท�ำสัญญำใหม่) 
โดยสัญญำฉบับใหม่จะเริ่มในวันรุ่งขึ้นหลังจำกวันที่ครบก�ำหนดสัญญำฉบับนี้ 

(1) ที่พักอำศัย

ชื่อ

ที่ตั้ง

เลขที่ห้อง/บ้ำน

(2)  ระยะเวลำของ
สัญญำ

ตั้งแต่ วันที่ __________ เดือน __________ ปี __________
ถึง วันที่ __________ เดือน __________ ปี __________

ปี เดือน

ข้ำพเจ้ำได้รับฟังค�ำอธิบำยเกี่ยวกับที่พักอำศัยซึ่งระบุอยู่ข้ำงต้นตำมกฎหมำยกำรเช่ำที่ดินและที่พักอำศัย มำตรำ 38 วรรค 2 
เรียบร้อยแล้ว

วันที่ ________เดือน _________ ปี ______

ผู้เช่ำ (ฝ่ำย “B”) ที่อยู่:
ชื่อสกุล: ตรำประทับ

(6) กำรแจ้งสิ้นสุดสัญญำเช่ำที่พักอำศัยตำมก�ำหนดระยะเวลำ
(เกี่ยวเนื่องกับกฎหมำยกำรเช่ำที่ดินและที่พักอำศัย มำตรำ 38 วรรค 4 และหนังสือสัญญำเกณฑ์กำรเช่ำที่พักอำศัยตำมก�ำหนดระยะ
เวลำ มำตรำ 2 วรรค 3) 

วันที่:   เดือน  ปี  

หนังสือแจ้งสิ้นสุดสัญญ�เช่�ที่พักอ�ศัยต�มกำ�หนดระยะเวล�

(ผู้เช่ำ) ที่อยู่:
ชื่อสกุล:

(ผู้ให้เช่ำ) ที่อยู่:
ชื่อสกุล: ตรำประทับ

ที่พักอำศัยซึ่งระบุอยู่ด้ำนล่ำงที่ข้ำพเจ้ำเช่ำอยู่ในขณะนี้ จะสิ้นสุดสัญญำเช่ำอันเนื่องมำจำกครบก�ำหนดระยะเวลำใน 
วันที่ ________ เดือน _______ปี  ________

[อนึ่ง ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะท�ำสัญญำเช่ำที่พักอำศัยนี้ฉบับใหม่ (ท�ำสัญญำใหม่) โดยสัญญำฉบับใหม่จะเริ่มในวันรุ่งขึ้นหลัง
จำกวันที่ครบก�ำหนดสัญญำฉบับนี้] (ดูหมำยเหตุข้อ 1)

(1) ที่พักอำศัย

ชื่อ

ที่ตั้ง

เลขที่ห้อง/บ้ำน

(2)  ระยะเวลำของ
สัญญำ

ตั้งแต่ วันที่ __________ เดือน __________ ปี __________
ถึง วันที่ __________ เดือน __________ ปี __________

ปี เดือน

[หมำยเหตุ] 
1. หำกท่ำนต้องกำรท�ำสัญญำใหม่ ให้เขียนข้อควำมที่อยู่ในวงเล็บ [       ]
2. กำรกรอกข้อมูลในข้อ (1) และ (2) ให้อ้ำงอิงข้อ (1) และ (2) ของเอกสำรที่อยู่ในบทน�ำ




