ประเด็นสำคัญของสัญญำเช่ ำบ้ ำนพักอำศัย
ข้ อควรระวังก่ อนเซ็นสัญญำและช่ องทำงจัดกำรควำมขัดแย้ งของกระทรว
งมหำดไทย
1. ประเด็นสำคัญของสัญญำเช่ำบ้ ำนพักอำศัย
1.1 ระหว่ำงที่ผ้ ใู ห้ เช่ำปล่อยเช่ำบ้ ำนพัก ผู้ให้ เช่ำไม่สำมำรถปรับขึ ้นค่ำเช่ำได้ ไม่วำ่ จะด้ วยเหตุผลใด ๆก็ตำม
1.2 เงินมัดจำไม่สำมำรถคิดเกิน 2 เดือนจำกค่ำเช่ำสุทธิในแต่ละเดือนได้
1.3 เมื่อผู้ให้ เช่ำจะจัดเก็บค่ำไฟฟ้ำจำกผู้เช่ำ ต้ องแบ่งประเภทค่ำไฟฟ้ำเป็ นช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถนุ ำยน ถึงเดือนกันยำยน)
และช่วงนอกเหนือจำกฤดูร้อนให้ ชดั เจน ค่ำไฟที่จดั เก็บต้ องไม่เกินค่ำใช้ ไฟสูงสุดที่บริษัทไฟฟ้ำกำหนดไว้ ในเดือนนัน้ ๆ
1.4 กำรซ่อมแซมตัวบ้ ำนหรื อสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆภำยในบ้ ำนพัก ผู้ให้ เช่ำต้ องเป็ นผู้ซอ่ มแซมทังหมด
้
เว้ นแต่ได้ ตกลงกันไว้ ก่อนแล้ วในสัญญำ
หรื อเกิดควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรใช้ งำนเป็ นประจำหรื อผู้เช่ำทำให้ เกิดควำมเสียหำยเอง
1.5 เมื่อผู้ให้ เช่ำมีควำมจำเป็ นต้ องซ่อมแซมบ้ ำนพัก ผู้เช่ำไม่สำมำรถปฏิเสธหรื อขัดขวำงกำรซ่อมแซมนัน้
หำกกำรซ่อมแซมทำให้ บ้ำนพักอำศัยบำงส่วนหรื อทังหมดไม่
้
สำมำรถพักอำศัยได้
ผู้เช่ำต้ องทำเรื่ องขอหักค่ำเช่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วนต่อผู้ให้ เช่ำ
1.6 เมื่อยุติกำรเช่ำไม่วำ่ จะยุติก่อนครบกำหนดสัญญำหรื อยุติเมื่อครบกำหนดสัญญำแล้ ว สิ่งของต่ำง
ๆของผู้เช่ำที่ไม่เก็บออกไปตำมกำหนดเวลำที่ผ้ ใู ห้ เช่ำกำหนดให้ อย่ำงเหมำะสมแล้ ว จะถือว่ำเป็ นสิ่งของละทิ ้ง
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นในกำรจัดกำรสิ่งของละทิ ้งต่ำง ๆ ผู้ให้ เช่ำมีสทิ ธิ์หกั ค่ำใช้ จ่ำยนันออกจำกเงิ
้
นมัดจำของผู้เช่ำ
1.7 ผู้ให้ เช่ำไม่มีสิทธิขดั ขวำงผู้เช่ำในกำรยื่นภำษี เพื่อแสดงค่ำใช้ จ่ำยค่ำเช่ำบ้ ำน และกำรย้ ำยชื่อเข้ ำทะเบียนบ้ ำน
1.8 ผู้ให้ เช่ำห้ ำมโอนภำระภำษี ที่ต้องรับผิดชอบให้ แก่ผ้ เู ช่ำ

2. ข้ อควรระวังก่อนเซ็นสัญญำ
2.1ตรวจสอบตัวตนของผู้เซ็นสัญญำ
2.1.1 ก่อนเซ็นสัญญำเช่ำต้ องตรวจสอบตัวตนของทังสองฝ่
้
ำยให้ เรี ยบร้ อย สำมำรถแสดงบัตรยืนยันตัวตนต่ำง ๆ เช่น
บัตรประจำตัวประชำชน ใบขับขี่หรื อบัตรประกันสุขภำพ ฯลฯเพื่อใช้ ตรวจสอบ ในกรณีที่ทงสองฝ่
ั้
ำยเป็ นตัวแทน
จะต้ องมีหนังสือยินยอมมอบฉันทะจำกผู้มอบอำนำจมำด้ วย

2.1.2 ผู้เช่ำสำมำรถเรี ยกร้ องให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำแสดงเอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
สำเนำจดทะเบียนที่ดิน หรื อสัญญำเช่ำ (ต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำสัญญำเช่ำนี ้ห้ ำมปล่อยเช่ำต่อให้ แก่ผ้ อู ื่นหรื อไม่
และระยะเวลำที่ให้ ปล่อยเช่ำต่อได้ เกินจำกระยะเวลำกำรเช่ำของสัญญำเดิมหรื อไม่)
2.2 ก่อนเซ็นสัญญำต้ องตรวจสอบสภำพอำคำรปั จจุบนั ให้ เรี ยบร้ อย เช่น
กำรเดินน ้ำประปำและกำรระบำยน ้ำปกติหรื อไม่ มีปัญหำน ้ำรั่วหรื อไม่ มีอปุ กรณ์ดบั เพลิงให้ หรื อไม่
รำยกำรสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ฯลฯ เพื่อป้องกันข้ อพิพำทที่อำจจะเกิดขึ ้นในอนำคต
2.3 กำรจ่ำยและคืนเงินค่ำเช่ำ/มัดจำ
จะต้ องออกใบเสร็จหรื อเขียนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรลงไปในสัญญำเช่ำเพื่อเป็ นหลักฐำน
2.4 กำรคำนวณ ค่ำส่วนกลำง ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ ค่ำแก๊ ส ค่ำเคเบิ ้ลทีวีและค่ำอินเตอร์ เน็ต
รวมถึงข้ อมูลกำรติดต่อของผู้เช่ำและผู้ให้ เช่ำต้ องเขียนลงไปในสัญญำให้ ชดั เจน ผู้เช่ำห้ องเช่ำรวมหรื อห้ องชุด
กำรไฟฟ้ำไต้ หวันจะใช้ วิธีคำนวนค่ำไฟฟ้ำต่อหน่วยตำมมำตรำหน่วยสำหรับผู้ใช้ ไฟฟ้ำ1หลังคำเรื อน
โดยจะรวมจำนวนกำรใช้ ไฟฟ้ำของทุกห้ องและในส่วนพื ้นที่สว่ นกลำงในบ้ ำน
ค่ำไฟฟ้ำของผู้เช่ำทังหมดต้
้
องไม่เกินค่ำไฟฟ้ำสูงสุดต่อหน่วยที่กำรไฟฟ้ำไต้ หวันกำหนดในเดือนนัน้ ๆทังในช่
้ วงฤดูร้อน
(เดือนมิถนุ ำยนถึงเดือนกันยำยน)และเดือนนอกเหนือจำกฤดูร้อน
2.5
ก่อนเซ็นสัญญำเช่ำทังสองฝ่
้
ำยต้ องตกลงกันว่ำสำมำรถยกเลิกสัญญำก่อนสิ ้นสุดสัญญำที่กำหนดไว้ ได้ หรื อไม่ให้ ชดั เจน
และต้ องตรวจสอบว่ำค่ำปรับในกำรผิดสัญญำที่ต้องชำระสมเหตุสมผลหรื อไม่
2.6 สัญญำเช่ำต้ องออกก่อนอย่ำงน้ อย 3 วัน เพื่ออ่ำนทำควำมเข้ ำใจและตรวจสอบ เมื่อนัดเซ็นสัญญำเช่ำ
ทังสองฝ่
้
ำยต้ องมำเซ็นชื่อ หรื อลงตรำประทับด้ วยตัวเอง
และต้ องเขียนที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำนและหมำยเลขประจำตัวประชำชน หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษี ฯลฯ ให้ ชดั เจน
สัญญำจะต้ องทำสำเนำสองฉบับให้ สองฝ่ ำยเก็บไว้ เป็ นหลักฐำนตัวจริงคนละฉบับ
2.7 หำกสัญญำเช่ำมีจำนวนมำกกว่ำ 2 หน้ ำขึ ้นไป
ทังสองฝ่
้
ำยต้ องประทับตรำคร่อมทับทุกหน้ ำเพื่อป้องกันไม่ให้ มีกำรดึงสับเปลี่ยนเอกสำร
หำกเนื ้อหำสัญญำมีร่องรอยกำรแก้ ไขต้ องเซ็นชื่อกำกับหรื อประทับตรำรับรองลงไปด้ วยทุกจุด
2.8 เมื่อจะทำสัญญำเช่ำ กรุณำใช้ แบบฟอร์ มสัญญำเช่ำฉบับกระทรวงมหำดไทย รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถดูได้ ที่
“โซนกฎหมำยสัญญำเช่ำ”ได้ ที่เว็บไซต์ของกระทรวงมหำดไทย

3. ช่องทำงกำรจัดกำรข้ อพิพำทสัญญำเช่ำ

3.1 อ้ ำงอิงตำมกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคมำตรำที่ 43 และมำตรำที่ 44
เมื่อเกิดข้ อพิพำทขึ ้นผู้เช่ำต้ องยื่นคำร้ องต่อผู้ให้ เช่ำ แกแก่หน่วยงำนคุ้มครองผู้บริโภคหรื อศูนย์บริกำรผู้บริโภค
หำกไม่ได้ รับกำรแก้ ไขอย่ำงเหมำะสม ผู้เช่ำต้ องยื่นคำร้ องต่อหน่วยงำนคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบำลระดับจังหวัด (เมือง)
หรื อเมืองเขตปกครองพิเศษ หำกยังไม่ได้ รับกำรแก้ ไขอย่ำงเหมำะสมอีก
ผู้เช่ำสำมำรถยื่นคำร้ องต่อคณะกรรมกำรแก้ ไขข้ อพิพำทผู้บริโภคระดับจังหวัด
(เมือง)หรื อเมืองเขตปกครองพิเศษให้ มำจัดกำรข้ อพิพำทที่เกิดขึ ้น
3.2
ยื่นคำร้ องไกลเกลี่ยข้ อพิพำทตำมกฎระเบียบวิธีกำรจัดตังและไกล่
้
เกลี่ยของคณะกรรมกำรจัดกำรข้ อพิพำทอสังหำริมทรั
พย์ในระดับจังหวัด (เมือง)หรื อเมืองเขตปกครองพิเศษ
3.3 ยื่นคำร้ องประณีประนอมต่อคณะกรรมกำรประณีประนอมระดับเมือง (เขต)
อำเภอหรื อตำบลตำมข้ อกำหนดประณีประนอมในระดับเมือง อำเภอหรื อตำบลนัน้ ๆ
3.4 ยื่นคำร้ องประณีประนอมต่อศำลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ403และ404
3.5 ยื่นคำร้ องต่อหน่วยงำนอนุญำโตตุลำกำรเพื่อให้ ตดั สินชี ้ขำดตำมข้ อกำหนดในกฎหมำยอนุญำโตตุลำกำร
3.6 ยื่นคำร้ องสอบถำมวิธีแก้ ไขข้ อพิพำทที่แพลตฟอร์ มสอบถำมเกี่ยวกับกำรเช่ำที่พกั อำศัยของมูลนิธิชยุ มำมะ
หรื อสอบถำมที่”เจ้ ำหน้ ำที่บริ กำรอสังหำริมทรัพย์จลู ี่หย่ำ”ได้ ที่เว็บไซต์ให้ บริกำรสอบถำมข้ อมูลอัจฉริยะของกระทรวงมห
ำดไทย

