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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

 “ธุรกิจการใหเชาอาคารเพื่ออยูอาศัย” ซึ่งเปนธุรกิจที่ผูประกอบธุรกิจตกลงใหผูเชาซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาไดใชอาคารเพื่ออยูอาศัย และผูเชาตกลงจะใหคาเชาแกผูใหเชาซึ่งเปนการประกอบกัน
เปนปกตน้ัิน ยงัไมเปนท่ีทราบโดยทัว่ไปวา ธรุกจิประเภทนีอ้ยูภายใตการกาํกบัดแูลของพระราชบญัญตัิ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จนกระทั่งมีประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่อง ใหธุรกิจการให
เชาอาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๓๕ ทวิ แหงพระราชบญัญตัคิุมครองผูบรโิภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
คุมครองผูบรโิภค (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎกีา
กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารในการกาํหนดธรุกจิทีค่วบคมุสญัญาและลกัษณะของสญัญา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยประกาศคณะกรรมการวาดวยสญัญา เรือ่ง ใหธรุกจิการใหเชาอาคารเพือ่อยูอาศยัเปนธรุกจิทีค่วบคมุ
สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปนตนมา ทั้งนี้ เพื่อคุมครองผูเชาที่อยูอาศัยจากเงื่อนไขสัญญาเชา
ทีไ่มเปนธรรม แตในขณะเดยีวกนักส็รางความกงัวลใหแกผูใหเชา ไมวาจะเปนผูประกอบการอพารตเมนท
รวมไปจนถงึผูทีซ่ือ้คอนโดมเินยีม หรอืบานเพ่ือปลอยใหเชา เนือ่งจากจะทาํใหการดาํเนนิการจดัการกบั
ผูเชาที่ผิดสัญญาเชาทําไดยากขึ้น
 คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารู ฉบับน้ีจึงใครขอเสนอเรื่อง “สรุปสาระสําคัญของประกาศ
คณะกรรมการวาดวยสัญญา เร่ือง ใหธุรกิจการใหเชาอาคารเพ่ืออยูอาศัยเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา 
พ.ศ. ๒๕๖๑” เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจถึง บทนิยาม  สาระสําคัญที่ตองกําหนดไวในสัญญา
เชาอาคาร และขอหามกําหนดในสัญญาเชาอาคารในสวนท่ีเก่ียวของกับ “ธุรกิจการใหเชาอาคารเพื่อ
ที่อยูอาศัย” ตามลําดับ ดังนี้ 

 ๑. บทนิยาม
         “ธรุกจิการใหเชาอาคารเพือ่อยูอาศยั” หมายความวา การประกอบธรุกิจท่ีผูประกอบธรุกิจ 
ตกลงใหผูเชาซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาไดใชอาคารเพ่ืออยูอาศัย และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพ่ือการน้ัน 
โดยมสีถานทีท่ีจ่ดัแบงใหเชาตัง้แต ๕ หนวยขึน้ไป ไมวาจะอยูในอาคารเดยีวกนัหรอืหลายอาคารรวมกนั                          
   “อาคาร” หมายความวา หองพัก บาน อาคารชุด อพารตเมนท หรือสถานท่ีพักอาศัย 
ทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ ทีจ่ดัขึน้สาํหรบัการใหเชาเพือ่เปนทีอ่ยูอาศยั แตไมรวมถงึหอพกัตามกฎหมายวาดวย
หอพัก และโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

““ธธุรรกกิจจกกาารรใใใหหเชชาาออาาคคาารรเเพพ่ืือออยยููออาาศศััยย” ซซ่ึึงงเเปปนนธธุรรกกิิจจททท่ีผผููปป
บคคลธรรมดาไดใชอาคารเพ่ืออยอาศััย แแลละผเชาตกลงงจจะะใใหคาเชา
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เกร็ดกฎหมายนารู

 สรุปสาระสําคัญของประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา 
เร่ือง ใหธุรกิจการใหเชาอาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจ

ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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สรุปสาระสําคัญของประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา 
เรื่อง ใหธุรกิจการใหเชาอาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

จุลนิติ

          “ผูประกอบธรุกจิ” หมายความวา ผูประกอบธรุกจิการใหเชาอาคารเพ่ืออยูอาศยั โดยเรยีกเกบ็
คาเชาจากผูเชา
              “ผูเชา” หมายความรวมถึงผูเชาชวงซึ่งเปนบุคคลธรรมดาดวย 
              “เงินประกัน” หมายความวา เงินที่ผูเชาวางไวแกผูประกอบธุรกิจเปนคาประกันการเชา
อาคาร เพื่ออยูอาศัย คาประกันความเสียหาย หรือเงินอื่นใดที่ผูประกอบธุรกิจเรียกเก็บจากผูเชา
ในลักษณะทํานองเดียวกัน
   ดังนั้น ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชกับผูที่ใหเชาที่อยูอาศัยจํานวนตั้งแต ๕ หนวยขึ้นไป
ใหแกบุคคลธรรมดา ไมวาหนวยท่ีอยูอาศัยดังกลาวจะอยูในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกัน 
ซึ่งที่อยูอาศัยในที่นี้หมายถึง หองพัก บาน คอนโดมิเนียม อพารตเมนท หรือสถานที่พักอาศัยประเภท
อื่น ๆ แตไมรวมถึงหอพักและโรงแรมซึ่งมีกฎหมายควบคุมเฉพาะ

 ๒. สาระสําคัญที่ตองกําหนดไวในสัญญาเชาอาคาร
       สัญญาเชาอาคารที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูเชา ตองมีขอความภาษาไทยที่สามารถเห็นและ
อานไดอยางชัดเจน มขีนาดตัวอักษรไมเล็กกวาสองมิลลิเมตร โดยมีจาํนวนตัวอักษรไมเกนิ ๑๑ ตวัอักษร
ใน ๑ นิ้ว และตองใชขอสัญญาที่มีสาระสําคัญและเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
       (๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับผูประกอบธุรกิจ ผูเชา และทรัพยสินที่ใหเชา 
     ก. ชื่อและที่อยูของผูประกอบธุรกิจ และผูมีอํานาจในการทําสัญญา 
     ข. ชื่อและที่อยูของผูเชา 
     ค. ชื่อและสถานที่ตั้งของอาคาร 
     ง. รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของอาคาร รวมถึงทรัพยสินและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ 
ของอาคาร
     จ. กาํหนดระยะเวลาเชาอาคาร โดยระบวุนั เดอืน ป ทีเ่ริม่ตน และวัน เดอืน ป ทีส่ิน้สดุ
การเชา 
     ฉ. อัตราคาเชาอาคาร โดยแสดงวิธีการและกําหนดระยะเวลาชําระคาเชาอาคาร 
     ช. อตัราคาสาธารณปูโภค เชน คากระแสไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัท โดยแสดงวธิกีาร
และกําหนดระยะเวลาชําระคาสาธารณูปโภคดังกลาว 
     ซ. อัตราคาใชจายในการใหบริการ เชน คาจดปริมาตรการใชกระแสไฟฟาและปริมาณ
การใชนํ้าประปา คาสูบนํ้าเพื่อเพิ่มแรงดันนํ้าประปาภายในอาคาร ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไดจายไปจริง และมี
เหตุผลอันสมควร โดยแสดงวิธีการและกําหนดระยะเวลาชําระคาใชจายดังกลาว 
     ฌ. อัตราคาใชจายอื่น ๆ (ถามี) ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไดจายไปจริง และมีเหตุผลอันสมควร 
โดยแสดงวิธีการและกําหนดระยะเวลาชําระคาใชจายในการใหบริการดังกลาว 
     ญ. จํานวนเงินประกัน
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จุลนิติ

   (๒) ผูประกอบธุรกิจตองสงใบแจงหนี้ตามรายการ (๑) ฉ. ถึง ฌ. ใหผูเชาทราบลวงหนา 
ไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดวันชําระคาเชาอาคาร โดยผูเชามีสิทธิตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ
คาใชจายดังกลาวซึ่งปรากฏตามรายการในใบแจงหนี้ที่ผูประกอบธุรกิจเรียกเก็บ 
      (๓)  ผู ประกอบธุรกิจตองจัดทําหลักฐานการตรวจรับสภาพอาคาร รวมถึงส่ิงอํานวย 
ความสะดวกอืน่ ๆ  (ถาม)ี แนบทายสัญญาเชาอาคาร พรอมท้ังสงมอบหลกัฐานการตรวจรบัสภาพอาคาร 
หนึ่งฉบับใหผูเชาเก็บไวเปนหลักฐาน 
      (๔) เม่ือสัญญาเชาอาคารส้ินสุด ผูประกอบธุรกิจตองคืนเงินประกันที่ไดรับจากผูเชาทันที 
เวนแตผูประกอบธุรกจิประสงคจะตรวจสอบความเสียหายท่ีผูเชาตองรับผดิชอบ หากผูเชามไิดทาํความ
เสยีหาย ใหผูประกอบธรุกจิคนืเงนิประกนัภายในเจด็วนันบัแตวนัทีส่ญัญาเชาอาคารสิน้สดุ และไดกลบัเขา 
ครอบครองอาคาร โดยตองรับภาระคาใชจายในการนําสงคืนเงินประกันตามวิธีการที่ผูเชาแจงใหทราบ 
      (๕) ผูเชามสีทิธบิอกเลกิสญัญาเชาอาคารกอนสิน้สดุสญัญาเชาอาคารได โดยตองบอกกลาว
เปนหนงัสอืใหผูประกอบธุรกจิทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสบิวนั ทัง้นี ้ผูเชาตองไมผดินดัหรอืคางชาํระ
คาเชา และมีเหตุจําเปนอันสมควร 
      (๖) การผิดสัญญาที่เปนขอสาระสําคัญของสัญญาเชาอาคารท่ีผู ประกอบธุรกิจมีสิทธิ
บอกเลกิสญัญา จะตองเปนขอความทีผู่ประกอบธรุกจิระบไุวเปนการเฉพาะดวยตวัอกัษรสแีดง หรอืตวัดาํ
หรือตัวเอนท่ีเห็นเดนชัดกวาขอความท่ัวไป และการบอกเลิกสัญญา ผูประกอบธุรกิจจะตองมีหนังสือ
บอกกลาวใหผูเชาปฏิบัติตามสัญญาเชาอาคารภายในระยะเวลาอยางนอยสามสิบวันนับแตวันท่ีผูเชาไดรบั
หนังสือ และผูเชาละเลยเสียไมปฏิบัติตามหนังสือบอกกลาวน้ัน ผูประกอบธรุกจิมสีทิธบิอกเลกิสญัญาเชา
อาคารได 
   (๗) สัญญาเชาอาคารตองจัดทําขึ้นสองฉบับ ซึ่งมีขอความตรงกัน และใหผูประกอบธุรกิจ 
สงมอบสัญญาเชาอาคารหนึ่งฉบับใหแกผูเชาทันทีที่ไดลงนามในสัญญาเชา

 ๓. ขอสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูเชาตองไมใชขอสัญญาที่มี
ลักษณะหรือความหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน ดังตอไปนี้ 
   (๑) ขอสัญญาที่เปนการยกเวนหรือจํากัดความรับผิดจากการผิดสัญญาหรือการกระทํา
ละเมิดของผูประกอบธุรกิจ 
   (๒) ขอสัญญาที่กําหนดใหผูประกอบธุรกิจเรียกเก็บคาเชาลวงหนาเกินกวา ๑ เดือน 
   (๓) ขอสัญญาที่กําหนดใหผูประกอบธุรกิจมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราคาเชาอาคาร อัตรา
คาสาธารณปูโภค อตัราคาใชจายในการใหบรกิาร และอตัราคาใชจายอืน่ ๆ กอนสญัญาเชาอาคารสิน้สดุลง 
   (๔) ขอสัญญาที่กําหนดใหผูประกอบธุรกิจเรียกเก็บเงินประกันเกินกวา ๑ เดือนของอัตรา 
คาเชาอาคารเมื่อคํานวณเปนรายเดือน 
   (๕) ขอสัญญาที่กําหนดใหผูประกอบธุรกิจมีสิทธิริบเงินประกันหรือคาเชาลวงหนา 
   (๖)  ขอสญัญาทีก่าํหนดใหผูประกอบธรุกจิหรอืตวัแทนเขาตรวจสอบอาคารโดยมติองแจงให 
ผูเชาทราบกอนลวงหนา 
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สรุปสาระสําคัญของประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา 
เรื่อง ใหธุรกิจการใหเชาอาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

จุลนิติ

   (๗)  ขอสญัญาทีก่าํหนดใหผูประกอบธุรกจิกาํหนดอัตราคาบรกิารกระแสไฟฟาและน้ําประปา 
เกินกวาอัตราที่ผูใหบริการกระแสไฟฟาและนํ้าประปาเรียกเก็บจากผูประกอบธุรกิจ 
   (๘) ขอสัญญาท่ีกาํหนดใหผูประกอบธุรกิจมีสทิธิกระทําการปดก้ันไมใหผูเชาเขาใชประโยชน
อาคาร หรือมีสิทธิเขาไปในอาคารเพื่อยึดทรัพยสิน หรือขนยายทรัพยสินของผูเชา ในกรณีที่ผูเชา
ไมชําระคาเชา หรือคาใชจายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการเชาอาคาร 
   (๙)  ขอสญัญาทีก่าํหนดใหผูประกอบธุรกจิมสีทิธเิรยีกคาตอสัญญาเชาอาคารจากผูเชารายเดิม 
   (๑๐) ขอสญัญาทีก่าํหนดใหผูประกอบธรุกจิมสีทิธิบอกเลกิสญัญาเชาอาคารกบัผูเชา โดยผูเชา
มิไดผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขอันเปนสาระสําคัญขอหนึ่งขอใดในสัญญา 
   (๑๑) ขอสัญญาท่ีกาํหนดใหผูเชาตองรับผิดในความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจากการใชงานตามปกติ
ตอทรัพยสินและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ของอาคาร 
   (๑๒) ขอสัญญาทีก่าํหนดใหผูเชาตองรับผิดในความเสยีหายตออาคาร ทรัพยสนิ และอปุกรณ 
เครื่องใชตาง ๆ ในเหตุใดอันมิใชความผิดของผูเชา และในเหตุสุดวิสัย 
   (๑๓) ขอสัญญาที่กําหนดใหผูเชาตองรับผิดในความชํารุดบกพรองตออาคาร ทรัพยสิน และ
อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชงานหรือเกิดการเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ
   จากสาระสําคัญของประกาศฉบับน้ี ทําใหเกิดประเด็นท่ีมีการวิจารณกันอยางกวางขวาง
ในสังคมในเรือ่งการกาํหนดใหผูใหเชาไมสามารถเรียกเกบ็คาเชาลวงหนาไดเกนิกวา ๑ เดอืน และไมสามารถ
เรียกเก็บเงินประกันมูลคาเกินกวาคาเชา ๑ เดือนไดนั้น  เปนการเพ่ิมความเส่ียงใหแกผู ใหเชา
มากขึ้น เน่ืองจากคาเชาลวงหนาและเงินประกัน เปนหลักประกันเบื้องตนท่ีผูใหเชาสามารถถือไวเผ่ือ
กรณีที่ผูเชาไมชําระคาเชา สรางความเสียหายใหแกทรัพยสินหรือสิ่งของเครื่องใชที่ผูใหเชาจัดสรรไวให 
หรือไมชาํระคาสาธารณปูโภค และตามประกาศฉบับน้ียงักําหนดให ผูเชามีสทิธิบอกเลิกสัญญาเชากอน
สิน้สดุสญัญาได โดยตองบอกกลาวเปนลายลกัษณอกัษรใหผูใหเชารบัทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วนั 
เปนการกําหนดสิทธิของผูเชาอยางชดัเจนใหสามารถบอกเลิกสัญญาเชากอนสิน้สุดสัญญาได โดยไมตอง
กงัวลวาจะโดนริบคามัดจําอีกตอไป นอกจากน้ี ประกาศฉบับน้ียงัไดกาํหนดให ผูใหเชาไมสามารถกําหนด
อัตราคาบริการกระแสไฟฟาและนํ้าประปาเกินกวาอัตราท่ีผูใหบริการกระแสไฟฟาน้ําประปาเรียกเก็บ
จากผูใหเชาได ทําใหผูใหเชาไมสามารถกําหนดคาใชจายอ่ืนอันเก่ียวกับการเก็บคาน้ําประปา และ
คาไฟฟาเพิ่มขึ้นได ซึ่งจะชวยทําใหการเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคมีความโปรงใสตอผูเชามากขึ้น

 บทสรุป
 ดงัไดกลาวมาขางตน จะเหน็ไดวาประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เร่ือง ใหธรุกิจการใหเชา
อาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสําคัญเปนการเพิ่มความคุมครอง
ใหแกผูเชาที่อยูอาศัยมากขึ้น ผูเชาและผูใหเชาจะไดประโยชนจากความโปรงใสในกระบวนการกําหนด
เง่ือนไขการเชาท่ีมีแนวทางชัดเจนขึ้น อยางไรก็ตาม จากการที่ผูใหเชาอาจไมสามารถกําหนดเงื่อนไข
ทีจ่ะชวยปองกันความเสีย่งของตนเองไดมากเทากับท่ีเปนอยูในปจจุบนั ผูใหเชาจะตองมีความระมดัระวัง
มากขึ้นในการคัดกรองผูเชา รวมถึงนายหนาที่แนะนําผูเชามาใหดวย 
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