
 

 

สัญญาเลขที่ ...../๒๕๕๖ 

สัญญาใหใชพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา 

สัญญาน้ีทําข้ึน ณ …………………………………………………………………………………………………………………

เมื่อวันที่ ...............เดือน...............................พ.ศ. .................... ระหวาง..................................................โดย 

.......................................................................................ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูใหใชพื้นที”่ ฝายหน่ึง 

กับ ................................................ซึง่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวน  

บริษัท................................................มสีํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่..................................................................

โทรศัพท..................................โทรสาร.................................โดย......................................ผูรับมอบอํานาจ

กระทําการแทน ผูมีอํานาจผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรบัรองของ......................................................

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที.่.........................................ลงวันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ....................

ตามหนังสือมอบอํานาจลงวันที่...........เดือน...............................พ.ศ. .................... แนบทายสัญญาซึ่งถือเปน

สวนหน่ึงของสญัญาน้ี  ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูใหใชพื้นที”่ อีกฝายหน่ึง โดยมีขอตกลงกันดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ผูใหใชพื้นที่ตกลงใหใชพื้นที่ และผูใชพื้นที่ตกลงใชพื้นที่บรเิวณ

....................................................................เฉพาะพื้นทีจ่ํานวน....................(..............) ตารางเมตรของ

........................ ตามแบบแปลนแผนผังซึง่แสดงเขตที่ต้ังของพื้นที่ที่ไดรบัอนุญาตใหใชพื้นที่ ตาม

เอกสารแนบทายสญัญาซึง่ถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ี มีกาํหนดระยะเวลา........ ป นับต้ังแตวันที่...........เดือน

...............................พ.ศ. ....................ถึงวันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ....................โดยใหผูใชพื้นที่

เขาใชพื้นที่ และเปดดําเนินกจิการระหวางต้ังแตเวลา.............น. ถึงเวลา................. น. วันเดียวกันเทาน้ัน 

 

ขอ ๒ ในวันทําสัญญาน้ี เพื่อเปนการตอบแทนในการทีผู่ใหใชพื้นที่ไดใหสิทธิในการใชพื้นที่ดังกลาว 

ผูใชพื้นที่ไดใหผลตอบแทนดังน้ี 

๒.๑…………………………………………………………… 

๒.๒…………………………………………………………… 

๒.๔…………………………………………………………… 

๒.๕…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

ขอ ๓ ผูใชพื้นที่ตกลงจะชําระคาใชพื้นที่แกผูใหใชพื้นทีเ่ปนรายเดือน เดือนละ .....................บาท 
(.......................) เริ่มต้ังแตวันที่ ...................พ.ศ. ..........................เปนตนไป และจะตองชําระคาใชพื้นที่
ลวงหนาภายในวันที่ ๕ (หา)ของทุกๆ เดือน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาใชพื้นที่พื้นที่มหาวิทยาลัยบรูพา ที่กอง
คลังและทรพัยสิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบรูพา ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หรอืโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารตามที่ผูใหใชพื้นกําหนด โดยผูใหใชพื้นที่จะมอบพื้นที่ใหแกผูใชพื้นที่ในวันทําสัญญา 
 การชําระคาตอบแทนของเดือนแรกใหคิดคาตอบแทนตามสดัสวนของระยะเวลาที่เหลืออยูในเดือนน้ัน
นับต้ังแตวันทําสญัญา 

การชําระคาตอบแทนของเดือนสุดทายใหคิดคาตอบแทนตามสัดสวนของระยะเวลาที่เหลืออยูในเดือน
สุดทายสญัญา 
 

ขอ ๔ ในวันทําสัญญาน้ี ผูใชพื้นที่ไดนําหลักประกันเปนเงินสด จํานวน ..................บาท (.................... 

........................................) มามอบใหแกผูใหใชพื้นที่ เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสญัญา ถาผูใชพื้นที่ไม

ชําระหน้ีตามสัญญา ผูใชพื้นที่ยินยอมใหผูใหใชพื้นที่นําหลักประกันมาชําระหน้ีไดทันที และถาหลักประกันน้ี

ลดลงผูใชพื้นทีจ่ะตองนําหลักประกันมามอบใหผูใหใชพื้นที่ครบจํานวนตามสัญญา ภายใน ๕ (หา) วัน นับแต

วันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหใชพื้นที ่

หลักประกันตามวรรคหน่ึงผูใหใชพื้นที่จะคืนใหเมือ่ผูใชพื้นทีพ่นจากขอผูกพันตามสัญญาน้ีแลว ภายใน 

๓๐ (สามสิบ) วัน โดยไมมีดอกเบี้ย 

 

ขอ ๕ ผูใชพื้นที่ตองชําคานํ้าประปา และคากระแสไฟฟาที่ใชในกิจการที่ใชพื้นที่ตามจํานวนทีป่รากฏ 

ในมาตรวัด โดยผูใชพื้นที่ตองเปนผูออกคาใชจายในการติดต้ังมาตรวัดนํ้าประปาและไฟฟาเองทั้งสิ้น และตอง

ชําระคาอํานวยความสะดวกตางๆ เชน คารักษาและคาอานมาตรวัดนํ้าประปา ไฟฟา ตามจํานวนทีผู่ใหใชพื้นที่

เรียกเก็บภายใน ๕ (หา) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนลายลกัษณอักษรจากผูใหใชพื้นที่ ทั้งน้ีไมเกินวันทําการ

สุดทายของเดือน 

 

ขอ ๖ ในกรณีที่ผูใชพื้นที่ผิดสัญญาไมชําระเงินคาใชพื้นที่การใชพื้นที่ตามกําหนด ผูใชพื้นที่ตองจาย

คาปรับเปนเงินวันละ ............... บาท (…………………………………….) 

 

ขอ ๗ ผูใหใชพื้นที่ใหใชพื้นที่เฉพาะพื้นทีเ่พื่อประกอบกจิการคาประเภท.............................................. 

นอกเหนือจากสินคาดังกลาว ผูใชพื้นที่ไมมสีิทธินํามาประกอบกิจการคา ยกเวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลาย

ลักษณอักษรจากผูใหใชพื้นที่กอน 

ขอ ๘ หามผูใชพื้นที่จําหนายหรือมีไวครอบครองสินคาประเภทเครื่องด่ืมที่มสีวนผสมแอลกอฮอล 

หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีไวในครอบครองผิดกฎหมาย หรอืสิง่ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียศีลธรรม หรือการกระทําอื่นใด 

ที่ผิดกฎหมาย ถาหากผูใหใชพื้นที่ตรวจสอบพบ ผูใหใชพื้นทีม่ีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันท ี

 



 

ขอ ๙ หามผูใชพื้นที่จําหนายสินคาที่ไมมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดของสินคา หรอืหมดอายุ 

ขอ ๑๐ หามผูใชพื้นที่นําเครื่องไฟฟาทุกชนิดมาใช นอกจากที่ไดรับอนุญาตจากผูใหใชพื้นทีเ่ปนลาย

ลักษณอักษรแลว ยกเวน.....................................................................................................................................

ที่ผูใชพื้นทีจ่ะนํามาใชในพื้นที ่

 

ขอ ๑๑ เครื่องไฟฟาทุกชนิดทีผู่ใชพื้นที่นํามาใช ถากอใหเกิดอันตรายจากไฟฟาลัดวงจร หรือเปน

สาเหตุใหเกิดเพลิงไหมข้ึน หรอืเปนอันตรายแกรางกาย ชีวิต หรือทําความเสียหายแกทรพัยสินของผูใหใชพื้นที่

หรือผูใชพื้นที่ หรือของผูอื่น ผูใชพื้นทีจ่ะตองรบัผิดชอบแตเพียงผูเดียว 

 ผูใชพื้นที่มหีนาที่ตองทําประกันวินาศภัยใหครอบคลุมอันตรายตาง ๆ ตามวรรคหน่ึง  

 

ขอ ๑๒ หากมีอุบัติภัยเกิดข้ึน ไมวาจะเปนอบุัติภัยชนิดใดๆ ก็ตาม กอใหเกิดความเสียหายตอ 

ทรัพยสินหรือชีวิตของผูใชพื้นที่ หากเกิดจากความผิด ไมวาจงใจหรอืประมาทเลินเลอของผูใชพื้นที่ ผูใหใช

พื้นที่ไมตองรับผิดชอบตอเหตุการณทีเ่กิดข้ึน 

 

ขอ ๑๓ ใหผูใชพื้นที่ใชพื้นที่เฉพาะบรเิวณที่ไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ในขอ ๑ เทาน้ัน 

ขอ ๑๔ ผูใชพื้นที่จะตองไมกระทําหรือยินยอมใหผูใดกระทําผิดกฎหมายในบรเิวณที่ไดรับอนุญาตให

ใชพื้นที่หรือเปนการกอความเดือดรอนแกผูอื่น 

 

ขอ ๑๕ หามผูใชพื้นที่โอนสิทธิการใชพื้นที่ตามสัญญาน้ี หรือใหผูอื่นเชาชวงหรือยอมใหผูอื่นเขารวม

ดําเนินกิจการดวย หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการคา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสอืจากผูใหใชพื้นทีก่อน 

ทั้งน้ี ถึงแมวาผูใชพื้นทีจ่ะไดรับอนุญาตจากผูใหใชพื้นที่แลวก็ตาม หากมีความเสียหายเกิดข้ึนใหถือวาผูใชพื้นที่

ยังตองรบัผิดชอบตามสัญญาน้ี 

 

ขอ ๑๖ ผูใชพื้นที่ตองดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในและภายนอกพื้นทีท่ี่ไดรับอนุญาตใหใช

ใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ พรอมกับผูใชพื้นที่ตองจัดหาภาชนะสําหรบัไวรองรบัขยะมูลฝอยใหเปนที่ และ

นําไปทิ้งในที่ทีผู่ใหใชพื้นที่จัดให 

กรณีขยะอิเล็กทรอนิกส ผูใชพื้นที่ตองดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด 

 

ขอ ๑๗ ผูใหใชพื้นที่จะแตงต้ังตัวแทนมหาวิทยาลัย ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ตัวแทนผูใหใชพื้นที”่ 

เพื่อทําหนาที่ดังตอไปน้ี 

๑๗.๑ ควบคุมดูแลการจําหนายสินคาภายในพื้นที่ที่ไดรบัอนุญาตใหใชพื้นที่ ใหเปนไปตามสัญญา 

๑๗.๒ ควบคุมดูแลการจําหนายสินคาใหเปนไปตามราคาตอหนวยที่จําหนาย เพื่อมิใหเกิด 

การคากําไรเกินควร 



 

๑๗.๓ ควบคุมดูแลความสะอาดตามที่ระบุในขอ ๑๖ 

๑๗.๔ หนาที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอ ๑๘ ผูใชพื้นที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของตัวแทนผูใหใชพื้นที่ และตองปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบงัคับ ประกาศ หรอืคําสั่งของมหาวิทยาลัย ที่ไดกําหนดหรือสั่งการเกี่ยวกบัการใหใชพื้นทีห่รือการ
จัดการทรัพยสิน รวมทัง้ที่ออกใชบังคับอยูแลวกอนวันทําสญัญาน้ีและที่จะออกใชบงัคับตอไปภายหนาโดย
เครงครัดและใหถือวาคําสั่ง คําแนะนําระเบียบ ขอบังคับ หรอืประกาศดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสญัญาฉบับน้ี
ดวย 

 
ขอ ๑๙ ผูใชพื้นที่ตองยินยอมใหผูใหใชพื้นที่หรือตัวแทนผูใหใชพื้นที่ เขาตรวจสอบทรัพยสิน หรือ

สํารวจการใชพื้นที่และตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาของผูใชพื้นที ่
 

ขอ ๒๐ ผูใหใชพื้นที่ไมอนุญาตใหผูใชพื้นที่ใชพื้นทีท่ี่ไดรับอนุญาตใหใชเปนที่พักแรม 

ขอ ๒๑ ผูใชพื้นที่จะทําใหไดมาและดํารงไวตลอดเวลาซึง่ใบอนุญาตทั้งปวงทีจ่ําเปนจะตองมสีําหรับ
การใชพื้นที่ของผูใหใชพื้นที่และผูใชพื้นที่มหีนาที่ชําระภาษีเงินได ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย ภาษีการคา ภาษี
บํารุงทองที่ ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จาย อากรแสตมป และภาษีอื่นใดทั้งปวงจะตองชําระอันเน่ืองมาจาก
เงินไดและการประกอบกจิการคาทั้งหมดของผูใชพื้นที่ เมื่อถึงกําหนดชําระตลอดอายุของสญัญาน้ี 
 

ขอ ๒๒ ในระหวางอายุของสัญญา เมื่อมเีหตุที่ผูใหใชพื้นที่เหน็เปนการสมควร ผูใหใชพื้นทีจ่ะสั่งใหผูใช
พื้นที่หยุดกจิการไวช่ัวคราวก็ได โดยแจงใหผูใชพื้นที่ทราบเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา ๕ (หา) วัน ซึ่งผูใช
พื้นที่จะตองปฏิบัติตามทันทีโดยจะเรียกรองเอาคาเสียหายใดๆ มิได  

ในกรณีที่มเีหตุจําเปนอยางย่ิงที่ผูใหใชพื้นที่จะตองนําพื้นที่ทีใ่หใชพื้นที่น้ันมาใชเพื่อประโยชนทาง 

การศึกษา โดยไมมีคาตอบแทนนอกเหนือไปจากคาใชจายเพื่อการศึกษาทีผู่ใหใชพื้นที่คิดจากนิสิตเปนทางการ

ทํางานปกติของผูใหใชพื้นที่ ผูใหใชพื้นที่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาไดโดยแจงใหผูใชพื้นที่ทราบเปนหนังสอืลวงหนา

กอนบอกเลิกสญัญาไมนอยกวา ๓๐ (สามสบิ) วัน และผูใหใชพื้นที่จะคืนเงินคาใชพื้นที่พื้นทีล่วงหนาแกผูใช

พื้นที่ในวันสิ้นสุดสัญญา และคืนหลักประกันการใชพื้นที่ตามขอ ๔ ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน หลังจากวันสิ้นสุด

สัญญา  

 

ขอ ๒๓ ถาผูใชพื้นที่ปฏิบัติผิดสญัญาขอหน่ึงขอใดหรือทั้งหมด หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ  

ประกาศหรอืคําสั่งของผูใหใชพื้นที่ โดยผูใหใชพื้นที่ไดเตือนใหปฏิบัติตามสัญญาแลวและผูใชพื้นที่ไมแกไข และ

ปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหใชพื้นที่ หรือผูใหใช

พื้นที่ไดแจงโดยวิธีสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูใชพื้นที่ตามทีอ่ยูที่แจงไวในสญัญาน้ีใหผูใหใชพื้นที่บอกเลิกสญัญา

ได เวนแตผูใชพื้นที่ปฏิบัติผิดสัญญาขอ ๘ ขอ ๑๔ และขอ ๑๕ ผูใหใชพื้นที่บอกเลิกสัญญาไดทันท ี

ถาผูใชพื้นที่ประสงคจะบอกเลิกสญัญากอนครบกําหนดตามสัญญาน้ี ผูใชพื้นที่จะตองแจงใหผูใหใช

พื้นที่ทราบเปนหนังสอืลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ (สามสิบ) วัน 



 

ขอ ๒๔ ผูใชพื้นที่จะตองรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายทีเ่กิดข้ึนกับพื้นที่ที่ไดรบัอนุญาตใหใชพื้นที ่

หรือทรัพยสินอื่นใด อันเกิดจากการกระทําของผูใชพื้นที่ หรอืคนงาน หรือบริวารของผูใชพื้นที่ และผูใชพื้นที่

ตองชดใชคาเสียหายดังกลาวใหแกผูใหใชพื้นทีห่รือจัดการซอมแซมใหสามารถใชไดดีดังเดิมดวยคาใชจายของ

ผูใชพื้นที่เอง ภายในเวลาที่ผูใหใชพื้นที่กําหนด 

 

ขอ ๒๕ หนังสือสัญญาน้ีมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ลงนามในสญัญา หากมีขอความใดในเอกสาร 

แนบทายสญัญาน้ีขัดแยงกบัขอความในสัญญาน้ีใหใชขอความในสัญญาน้ีบังคับ ในกรณีทีเ่อกสารแนบทาย 

สัญญาขัดแยงกันเอง ผูใชพื้นทีจ่ะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูใหใชพื้นที ่

 

ขอ ๒๖ เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไมวากรณีใดๆ ผูใชพื้นที่ตองขนยายทรัพยสินและบริวารออกไปจากพื้นที ่

ที่ไดรับอนุญาตใหใช และสงมอบพื้นทีท่ี่ไดรับอนุญาตใหใชคืนแกผูใหใชพื้นที่ในสภาพเรียบรอย ภายใน ๗ (เจ็ด) 

วัน นับแตวันที่สัญญาสิ้นสุดลง 

ถาผูใชพื้นที่ไมปฏิบัติตามความในวรรคแรกผูใชพื้นที่ยินยอมใหผูใหใชพื้นที่จัดการหรือจางใหผูอื่น 

จัดการแทน ทัง้น้ีโดยผูใชพื้นที่จะตองเปนผูออกคาใชจายอันจะพึงมีแทนผูใหใชพื้นที่ทัง้สิ้น 

 

สัญญาน้ีทําข้ึน ๒ (สอง) ฉบับ มีขอความเปนอยางเดียวกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย 

ละเอียดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเก็บไวฝายละฉบบั 

 

ลงช่ือ………………………………………….ผูใหใชพื้นที ่

(……………………………………………………………) 

 

ลงช่ือ………………………………………….ผูใชพื้นที ่

(………………………………………..………………..) 

 

ลงช่ือ....………………………………………พยาน 

(…………………………………………….……….….) 

 

ลงช่ือ………………………………………….พยาน 

(………………………………………………………..) 


