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สรุปสาระสําคัญของประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา
เรื่อง ใหธุรกิจการใหเชาอาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
“ธุ
“ธุรกกิิจกการให
ารใหเชชาออาคารเพื
าคารเพื่อออยูยูอาาศัศัย” ซซึึ่งเป
เปนธุธุรกิกิจทีท่ีผูประกอบธุรกิจตกลงใหผูเชาซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาไดใชอาคารเพื่ออยู
บคคลธรรมดาได
อยอาศัยั และผู
และผเชาตกลงจะให
ตกลงงจะใหคาเชาแกผูใหเชาซึ่งเปนการประกอบกัน
เปนปกตินน้ั ยังไมเปนทีท่ ราบโดยทัว่ ไปวา ธุรกิจประเภทนีอ้ ยูภ ายใตการกํากับดูแลของพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จนกระทั่งมีประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่อง ใหธุรกิจการให
เชาอาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๓๕ ทวิ แหงพระราชบัญญัตคิ มุ ครองผูบ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
คุม ครองผูบ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการกําหนดธุรกิจทีค่ วบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรือ่ ง ใหธรุ กิจการใหเชาอาคารเพือ่ อยูอ าศัยเปนธุรกิจทีค่ วบคุม
สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนตนมา ทั้งนี้ เพื่อคุมครองผูเชาที่อยูอาศัยจากเงื่อนไขสัญญาเชา
ทีไ่ มเปนธรรม แตในขณะเดียวกันก็สรางความกังวลใหแกผใู หเชา ไมวา จะเปนผูป ระกอบการอพารตเมนท
รวมไปจนถึงผูท ซี่ อื้ คอนโดมิเนียม หรือบานเพือ่ ปลอยใหเชา เนือ่ งจากจะทําใหการดําเนินการจัดการกับ
ผูเชาที่ผิดสัญญาเชาทําไดยากขึ้น
คอลั ม น เ กร็ ด กฎหมายน า รู  ฉ บั บ นี้ จึ ง ใคร ข อเสนอเรื่ อ ง “สรุ ป สาระสํ า คั ญ ของประกาศ
คณะกรรมการวาดวยสัญญา เรือ่ ง ใหธรุ กิจการใหเชาอาคารเพือ่ อยูอ าศัยเปนธุรกิจทีค่ วบคุมสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๑” เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจถึง บทนิยาม สาระสําคัญที่ตองกําหนดไวในสัญญา
เชาอาคาร และขอหามกําหนดในสัญญาเชาอาคารในสวนที่เกี่ยวของกับ “ธุรกิจการใหเชาอาคารเพื่อ
ที่อยูอาศัย” ตามลําดับ ดังนี้

๑. บทนิยาม
“ธุรกิจการใหเชาอาคารเพือ่ อยูอ าศัย” หมายความวา การประกอบธุรกิจทีผ่ ปู ระกอบธุรกิจ
ตกลงใหผูเชาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาไดใชอาคารเพื่ออยูอาศัย และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพื่อการนั้น
โดยมีสถานทีท่ จี่ ดั แบงใหเชาตัง้ แต ๕ หนวยขึน้ ไป ไมวา จะอยูใ นอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน
“อาคาร” หมายความวา หองพัก บาน อาคารชุด อพารตเมนท หรือสถานที่พักอาศัย
ทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีจ่ ดั ขึน้ สําหรับการใหเชาเพือ่ เปนทีอ่ ยูอ าศัย แตไมรวมถึงหอพักตามกฎหมายวาดวย
หอพัก และโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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“ผูป ระกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูป ระกอบธุรกิจการใหเชาอาคารเพือ่ อยูอ าศัย โดยเรียกเก็บ
คาเชาจากผูเชา
“ผูเชา” หมายความรวมถึงผูเชาชวงซึ่งเปนบุคคลธรรมดาดวย
“เงินประกัน” หมายความวา เงินที่ผูเชาวางไวแกผูประกอบธุรกิจเปนคาประกันการเชา
อาคาร เพื่ออยูอาศัย คาประกันความเสียหาย หรือเงินอื่นใดที่ผูประกอบธุรกิจเรียกเก็บจากผูเชา
ในลักษณะทํานองเดียวกัน
ดังนั้น ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชกับผูที่ใหเชาที่อยูอาศัยจํานวนตั้งแต ๕ หนวยขึ้นไป
ใหแกบุคคลธรรมดา ไมวาหนวยที่อยูอาศัยดังกลาวจะอยูในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกัน
ซึ่งที่อยูอาศัยในที่นี้หมายถึง หองพัก บาน คอนโดมิเนียม อพารตเมนท หรือสถานที่พักอาศัยประเภท
อื่น ๆ แตไมรวมถึงหอพักและโรงแรมซึ่งมีกฎหมายควบคุมเฉพาะ

๒. สาระสําคัญที่ตองกําหนดไวในสัญญาเชาอาคาร
สัญญาเชาอาคารที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูเชา ตองมีขอความภาษาไทยที่สามารถเห็นและ
อานไดอยางชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไมเล็กกวาสองมิลลิเมตร โดยมีจาํ นวนตัวอักษรไมเกิน ๑๑ ตัวอักษร
ใน ๑ นิ้ว และตองใชขอสัญญาที่มีสาระสําคัญและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับผูประกอบธุรกิจ ผูเชา และทรัพยสินที่ใหเชา
ก. ชื่อและที่อยูของผูประกอบธุรกิจ และผูมีอํานาจในการทําสัญญา
ข. ชื่อและที่อยูของผูเชา
ค. ชื่อและสถานที่ตั้งของอาคาร
ง. รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของอาคาร รวมถึงทรัพยสินและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ
ของอาคาร
จ. กําหนดระยะเวลาเชาอาคาร โดยระบุวนั เดือน ป ทีเ่ ริม่ ตน และวัน เดือน ป ทีส่ นิ้ สุด
การเชา
ฉ. อัตราคาเชาอาคาร โดยแสดงวิธีการและกําหนดระยะเวลาชําระคาเชาอาคาร
ช. อัตราคาสาธารณูปโภค เชน คากระแสไฟฟา คานํา้ ประปา คาโทรศัพท โดยแสดงวิธกี าร
และกําหนดระยะเวลาชําระคาสาธารณูปโภคดังกลาว
ซ. อัตราคาใชจายในการใหบริการ เชน คาจดปริมาตรการใชกระแสไฟฟาและปริมาณ
การใชนํ้าประปา คาสูบนํ้าเพื่อเพิ่มแรงดันนํ้าประปาภายในอาคาร ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไดจายไปจริง และมี
เหตุผลอันสมควร โดยแสดงวิธีการและกําหนดระยะเวลาชําระคาใชจายดังกลาว
ฌ. อัตราคาใชจายอื่น ๆ (ถามี) ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไดจายไปจริง และมีเหตุผลอันสมควร
โดยแสดงวิธีการและกําหนดระยะเวลาชําระคาใชจายในการใหบริการดังกลาว
ญ. จํานวนเงินประกัน

๑๙๔
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(๒) ผูประกอบธุรกิจตองสงใบแจงหนี้ตามรายการ (๑) ฉ. ถึง ฌ. ใหผูเชาทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดวันชําระคาเชาอาคาร โดยผูเชามีสิทธิตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ
คาใชจายดังกลาวซึ่งปรากฏตามรายการในใบแจงหนี้ที่ผปู ระกอบธุรกิจเรียกเก็บ
(๓) ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําหลักฐานการตรวจรับสภาพอาคาร รวมถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกอืน่ ๆ (ถามี) แนบทายสัญญาเชาอาคาร พรอมทัง้ สงมอบหลักฐานการตรวจรับสภาพอาคาร
หนึ่งฉบับใหผูเชาเก็บไวเปนหลักฐาน
(๔) เมื่อสัญญาเชาอาคารสิ้นสุด ผูประกอบธุรกิจตองคืนเงินประกันที่ไดรับจากผูเชาทันที
เวนแตผปู ระกอบธุรกิจประสงคจะตรวจสอบความเสียหายทีผ่ เู ชาตองรับผิดชอบ หากผูเ ชามิไดทาํ ความ
เสียหาย ใหผปู ระกอบธุรกิจคืนเงินประกันภายในเจ็ดวันนับแตวนั ทีส่ ญ
ั ญาเชาอาคารสิน้ สุด และไดกลับเขา
ครอบครองอาคาร โดยตองรับภาระคาใชจายในการนําสงคืนเงินประกันตามวิธีการที่ผูเชาแจงใหทราบ
(๕) ผูเ ชามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเชาอาคารกอนสิน้ สุดสัญญาเชาอาคารได โดยตองบอกกลาว
เปนหนังสือใหผปู ระกอบธุรกิจทราบลวงหนาไมนอ ยกวาสามสิบวัน ทัง้ นี้ ผูเ ชาตองไมผดิ นัดหรือคางชําระ
คาเชา และมีเหตุจําเปนอันสมควร
(๖) การผิดสัญญาที่เปนขอสาระสําคัญของสัญญาเชาอาคารที่ผูประกอบธุรกิจมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญา จะตองเปนขอความทีผ่ ปู ระกอบธุรกิจระบุไวเปนการเฉพาะดวยตัวอักษรสีแดง หรือตัวดํา
หรือตัวเอนที่เห็นเดนชัดกวาขอความทั่วไป และการบอกเลิกสัญญา ผูประกอบธุรกิจจะตองมีหนังสือ
บอกกลาวใหผเู ชาปฏิบตั ติ ามสัญญาเชาอาคารภายในระยะเวลาอยางนอยสามสิบวันนับแตวนั ทีผ่ เู ชาไดรบั
หนังสือ และผูเ ชาละเลยเสียไมปฏิบตั ติ ามหนังสือบอกกลาวนัน้ ผูป ระกอบธุรกิจมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเชา
อาคารได
(๗) สัญญาเชาอาคารตองจัดทําขึ้นสองฉบับ ซึ่งมีขอความตรงกัน และใหผูประกอบธุรกิจ
สงมอบสัญญาเชาอาคารหนึ่งฉบับใหแกผูเชาทันทีที่ไดลงนามในสัญญาเชา

๓. ขอสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูเชาตองไมใชขอสัญญาที่มี
ลักษณะหรือความหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน ดังตอไปนี้
(๑) ขอสัญญาที่เปนการยกเวนหรือจํากัดความรับผิดจากการผิดสัญญาหรือการกระทํา
ละเมิดของผูประกอบธุรกิจ
(๒) ขอสัญญาที่กําหนดใหผูประกอบธุรกิจเรียกเก็บคาเชาลวงหนาเกินกวา ๑ เดือน
(๓) ขอสัญญาที่กําหนดใหผูประกอบธุรกิจมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราคาเชาอาคาร อัตรา
คาสาธารณูปโภค อัตราคาใชจา ยในการใหบริการ และอัตราคาใชจา ยอืน่ ๆ กอนสัญญาเชาอาคารสิน้ สุดลง
(๔) ขอสัญญาที่กําหนดใหผูประกอบธุรกิจเรียกเก็บเงินประกันเกินกวา ๑ เดือนของอัตรา
คาเชาอาคารเมื่อคํานวณเปนรายเดือน
(๕) ขอสัญญาที่กําหนดใหผูประกอบธุรกิจมีสิทธิริบเงินประกันหรือคาเชาลวงหนา
(๖) ขอสัญญาทีก่ าํ หนดใหผปู ระกอบธุรกิจหรือตัวแทนเขาตรวจสอบอาคารโดยมิตอ งแจงให
ผูเชาทราบกอนลวงหนา
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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(๗) ขอสัญญาทีก่ าํ หนดใหผปู ระกอบธุรกิจกําหนดอัตราคาบริการกระแสไฟฟาและนํา้ ประปา
เกินกวาอัตราที่ผูใหบริการกระแสไฟฟาและนํ้าประปาเรียกเก็บจากผูประกอบธุรกิจ
(๘) ขอสัญญาทีก่ าํ หนดใหผปู ระกอบธุรกิจมีสทิ ธิกระทําการปดกัน้ ไมใหผเู ชาเขาใชประโยชน
อาคาร หรือมีสิทธิเขาไปในอาคารเพื่อยึดทรัพยสิน หรือขนยายทรัพยสินของผูเชา ในกรณีที่ผูเชา
ไมชําระคาเชา หรือคาใชจายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการเชาอาคาร
(๙) ขอสัญญาทีก่ าํ หนดใหผปู ระกอบธุรกิจมีสทิ ธิเรียกคาตอสัญญาเชาอาคารจากผูเ ชารายเดิม
(๑๐) ขอสัญญาทีก่ าํ หนดใหผปู ระกอบธุรกิจมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเชาอาคารกับผูเ ชา โดยผูเ ชา
มิไดผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขอันเปนสาระสําคัญขอหนึ่งขอใดในสัญญา
(๑๑) ขอสัญญาทีก่ าํ หนดใหผเู ชาตองรับผิดในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการใชงานตามปกติ
ตอทรัพยสินและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ของอาคาร
(๑๒) ขอสัญญาทีก่ าํ หนดใหผเู ชาตองรับผิดในความเสียหายตออาคาร ทรัพยสนิ และอุปกรณ
เครื่องใชตาง ๆ ในเหตุใดอันมิใชความผิดของผูเชา และในเหตุสุดวิสัย
(๑๓) ขอสัญญาที่กําหนดใหผูเชาตองรับผิดในความชํารุดบกพรองตออาคาร ทรัพยสิน และ
อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชงานหรือเกิดการเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ
จากสาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ ทําใหเกิดประเด็นที่มีการวิจารณกันอยางกวางขวาง
ในสังคมในเรือ่ งการกําหนดใหผใู หเชาไมสามารถเรียกเก็บคาเชาลวงหนาไดเกินกวา ๑ เดือน และไมสามารถ
เรียกเก็บเงินประกันมูลคาเกินกวาคาเชา ๑ เดือนไดนั้น เปนการเพิ่มความเสี่ยงใหแกผูใหเชา
มากขึ้น เนื่องจากคาเชาลวงหนาและเงินประกัน เปนหลักประกันเบื้องตนที่ผูใหเชาสามารถถือไวเผื่อ
กรณีที่ผูเชาไมชําระคาเชา สรางความเสียหายใหแกทรัพยสินหรือสิ่งของเครื่องใชที่ผูใหเชาจัดสรรไวให
หรือไมชาํ ระคาสาธารณูปโภค และตามประกาศฉบับนีย้ งั กําหนดให ผูเ ชามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเชากอน
สิน้ สุดสัญญาได โดยตองบอกกลาวเปนลายลักษณอกั ษรใหผใู หเชารับทราบลวงหนาไมนอ ยกวา ๓๐ วัน
เปนการกําหนดสิทธิของผูเ ชาอยางชัดเจนใหสามารถบอกเลิกสัญญาเชากอนสิน้ สุดสัญญาได โดยไมตอ ง
กังวลวาจะโดนริบคามัดจําอีกตอไป นอกจากนี้ ประกาศฉบับนีย้ งั ไดกาํ หนดให ผูใ หเชาไมสามารถกําหนด
อัตราคาบริการกระแสไฟฟาและนํ้าประปาเกินกวาอัตราที่ผูใหบริการกระแสไฟฟานํ้าประปาเรียกเก็บ
จากผูใหเชาได ทําใหผูใหเชาไมสามารถกําหนดคาใชจายอื่นอันเกี่ยวกับการเก็บคานํ้าประปา และ
คาไฟฟาเพิ่มขึ้นได ซึ่งจะชวยทําใหการเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคมีความโปรงใสตอผูเชามากขึ้น

บทสรุป
ดังไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรือ่ ง ใหธรุ กิจการใหเชา
อาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสําคัญเปนการเพิ่มความคุมครอง
ใหแกผูเชาที่อยูอาศัยมากขึ้น ผูเชาและผูใหเชาจะไดประโยชนจากความโปรงใสในกระบวนการกําหนด
เงื่อนไขการเชาที่มีแนวทางชัดเจนขึ้น อยางไรก็ตาม จากการที่ผูใหเชาอาจไมสามารถกําหนดเงื่อนไข
ทีจ่ ะชวยปองกันความเสีย่ งของตนเองไดมากเทากับทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั ผูใ หเชาจะตองมีความระมัดระวัง
มากขึ้นในการคัดกรองผูเชา รวมถึงนายหนาที่แนะนําผูเชามาใหดวย

๑๙๖
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