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ดวยปจจุบันองคกรปกครองหลายแหงไดนำเอาทรัพยสินซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยออกใหเอกชน
เช า ไมวาจะเปนที่ดิน อาคารพาณิชย แผงขายสินคาในตลาดสด หรือใหเอกชนกอสรางอาคารในที่ดิ นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวยกกรรมสิทธิ์ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
สิทธิ์การเชาอาคารดังกลาว ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งในการเชาทรัพยสินดังกลาวผูใหเชา ผูเชา หรือผูเชาชวง มีหนาที่
และความรับผิดตอกัน รวมถึงความผูกพันตามสัญญาเชา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ ๔
เชาทรัพย ตั้งแตมาตรา ๕๓๗ ถึง มาตรา ๕๗๑
สภาพปญหา
การนำทรัพ ยสินออกให เอกชนเชาดั งกลา วพบวา เกิ ดปญ หาในการบั งคับ ใชกฎหมายอั น
เกี่ยวเนื่องกับการบริหารสัญญา กลาวคือ เจาหนาที่ผูเกี่ยวของขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติใหถูกตอง
ตามขั้นตอนวิธีการที่กฎหมายกำหนด และการผอนปรนการปฏิบัติตามขอกำหนดในสัญ ญาโดยขัดตอหลัก
กฎหมายจึงเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายและการดำเนินคดี ในกรณีที่มีการละเมิดตอสัญญา ดังนั้นเพื่อ
เป น การเสริม สรางความรูค วามเขา ใจให แกเจาหน าที่ผูป ฏิบั ติอันเกี่ย วดวยการให เชาทรัพ ยสิน ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทำบทความยอสั้นวาดวยความรูเกี่ยวกับการเชาทรัพยนี้ขึ้น โดยมีสาระสำคัญดังนี้
สัญญาเชาทรัพยเปนเอกเทศสัญ ญาประเภทหนี้ซึ่งบัญ ญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย
บรรพ 3 ลักษณะ 1 โดยแบงเปน 4 หมวดดวยกัน ประกอบดวย หมวดที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวดที่ 2
หนาที่และความรับ ผิดของผูใหเชา หมวดที่ 3 หนาที่และความรับ ผิดของผูเชา หมวดที่ 4 ความระงับแห ง
สัญญาเชา ซึ่งจักไดอธิบายเปนลำดับดังนี้
สวนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปของสัญญาเชาทรัพย
บทเบ็ดเสร็จทั่วไปประกอบไปดวย ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเชาทรัพย คำมั่นจะใหเชา
และสัญญาตางตอบแทนพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา กลาวถึงหลักเกณฑในการทำสัญญาเชา กำหนดเวลา
เชาและคาฤชาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการเชาการเรียกเอาทรัพยสินที่เชาอันเดียวกันโดยอาศัยมูลเชาตาง
รายทั้งการเชาชวงและการโอนสิทธิการเชา ซึ่งจักไดอธิบายตามลำดับตอไปนี้
1. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเชาทรัพย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดใหความหมายของสัญญาเชาทรัพยไวในมาตรา 537 วา “อันวา
เชาทรัพยสิน นั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูใหเชาตกลงใหบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูเชาไดใชหรือ
ไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพื่อการนั้น”
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวแลว สัญญาเชาทรัพยนั้นมีสาระสำคัญดังนี้

-๒1.1 สัญญาเชาทรัพยเปนสัญญาประเภทหนึ่ง
สัญญาเชาเปนสัญญาที่มีชื่อเรียกเฉพาะในบรรพ 3 ลักษณะ 4 และมีหลักเกณฑบัญญัติไวเฉพาะ
แตเมื่อสัญญาเชาเปนสัญญาประเภทหนึ่งจึงตองนำหลักในบรรพ 1 และบรรพ 2 เรื่องนิติกรรมสัญญาอันถือ
เปนหลักทั่วไปมาใชบังคับดวย เชน วัตถุประสงคของสัญญาเชาจะตองไมเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย
เปนการพนวิสัยหรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มิฉะนั้นสัญญาเชาทรัพย
จะมีผลเปนโมฆะ ตามมาตรา 150
1.2 สัญญาเชาทรัพยเปนสัญญาที่มีบุคคลเกี่ยวของกัน 2 ฝาย
สัญญาเชาทรัพยมีผูใหเชาฝายหนึ่ง และมีผูเชาฝายหนึ่ง ผูใหเชาก็คือบุคคลที่ตกลงใหผูเชาไดใช
หรือรับ ประโยชนในทรัพ ยสินที่เชา โดยไดรับคาเชาเปนคาตอบแทน สวนผูเชาก็คือบุคคลที่ไดใชห รือไดรับ
ประโยชนในทรัพยสินที่เชา โดยตกลงชำระคาเชาเปนคาตอบแทนจากการในใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสิน
นั้น ผูใหเชาและผูเชาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได (จรัล เล็งวิทยา, 2530,หนา 1)
1.3 สัญญาเชาทรัพยเปนสัญญาที่ผูใหเชาตกลงใหผูเชาไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยาง
ใดอยางหนึ่ง
สัญญาเชาทรัพยเปนสัญญาที่มิไดมีเจตจำนงในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย ซึ่งเปนขอแตกตางจาก
สัญญาซื้อขาย แลกเปลีย่ น ให หากแตมีวัตถุประสงคใหผูเชาไดครอบครองทรัพยสินที่เชาเพื่อจะไดใชหรือไดรับ
ประโยชนจากทรัพยสินที่เชา (ไผทชิต เอกจริยกร, 2551, หนา 26) ดวยเหตุนี้ผูใหเชาจึงไมจำเปนตองเป น
เจาของทรัพยสินที่ใหเชาทั้งนี้บทบัญญัติมาตรา 537 ไมไดบัญญัติวาผูใหเชาจะตองเปนเจาของทรัพยสินที่เชา
(คำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 1035/2547, 7252/2543) และสั ญ ญาเช า ทรัพ ย นั้ น ผู เช า เพี ย งได ใช ห รือ ได รั บ
ประโยชนจากทรัพยสินที่เชาเทานั้น ดวยเหตุนี้เมื่อผูเชารับวาไดทำสัญญาเชากับผูใหเชาแลวจะปฏิเสธไมปฏิบัติ
ตามสัญ ญาเชาโดยอางวาผูใหเชาไมใชเจาของทรัพ ยสินที่เชาไมได ดังนั้นหากผูเชาไมช ำระคาเชา หรือเมื่อ
สัญญาเชาระงับแลวผูเชาไมยอมออกจากทรัพยที่เชา ผูใหเชายอมมีอำนาจฟองเรียกคาเชาหรือฟองขับไลได (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 166/2477,102/2525, 107/2534, 1035/2547)
1.4 สัญญาเชาทรัพยเปนสัญญาที่ผูเชาตกลงใหคาเชาเพื่อการนั้นกลาวคือสัญญาเชาเปนสัญญา
ตางตอบแทน โดยผูใหเชาและผูเชาตางมีหนี้ตองชำระซึ่งกันและกัน
สัญญาเชาทรัพยนั้นผูใหเชามีหนี้ตองใหผูเชาไดใชหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินที่เชาโดยผูเชา
มีหนี้จะตองชำระคาเชาเปนการตอบแทน ซึ่งคาเชาโดยปกติจะชำระเปนเงิน แตก็อาจตกลงชำระเปนของสิ่งอื่น
ได เชน เชาที่ดินทำนาก็อาจตกลงชำระคาเชาเปนขาวเปลือก (คำพิพากษาฎีกาที่ 1431/2492) เปนตน
1.5 สัญญาเชาทรัพยเปนสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาจำกัด
เมื่อพิจารณามาตรา 537 กำหนดวา “.......ผูใหเชาตกลงใหผูเชาไดใชห รือไดรับ ประโยชนใน
ทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด....” และมาตรา 541 กำหนดวา “สัญญาเชานั้น จะทำกัน
เปนกำหนดวาตลอดอายุของผูใหเชาหรือของผูเชาก็ใหทำได” ดังนั้นสัญญาเชาจึงเปนสัญญาทีมีกำหนดเวลาเชา
อยู 2 ประการ คือกำหนดเวลาเชาเปน ชั่วโมง วัน สัปดาห เดือน ป และกำหนดเวลาเชาตลอดอายุของผูใหเชา
หรือของผูเชา ซึ่งสัญญาเชาที่กำหนดเวลาเชาเปน ชั่วโมง วัน สัปดาห เดือน ป นั้นมีขอจำกัดในกรณีสัญญาเชา

-๓อสังหาริมทรัพย ซึ่งหามมิใหกำหนดเวลาเชากันเกินกวา 30 ป หากทำสัญญาเชากันเกินเวลาดังกลาวกฎหมาย
ใหลดลงมาเปน 30 ป ตามมาตรา 540 สวนสัญญาเชาสังหาริมทรัพยกฎหมายมิไดกำหนดระยะเวลาไว จึง
อาจทำสัญญาเชากันไดเกินกวา 30 ป ได แตจะเชากันโดยไมมีเวลาสิ้นสุดไมได (อำนัคฆ คลายสังข, 2555,
หนา 13)
2. คำมั่นจะใหเชาและสัญญาตางตอบแทนพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา
2.1 คำมั่นจะใหเชา
คำมั่นจะใหเชามิไดมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตไดมีแนวคำพิพากษาฎีกา
ไดวินิจฉัยในเรื่องคำมั่นจะใหเชาไว เชน
คำพิพากษาฎีกาที่ 626/2490 ทำสัญ ญาเชากัน 2 ป และมีขอสัญญาวาถาครบกำหนด 2 ป
ตามสัญญาแลว ผูเชามีสิทธิจะเชาตออีก 2 ป การตกลงเชนวานี้หาใชเปนการทำสัญญาเชาโดยมีกำหนดเวลา
เชาเกินกวา 3 ป ไม เพราะสัญญาเชามีผลบังคับกันได 2 ปเทานั้น แตหากมีคำมั่นที่จะใหผูเชาแตฝายเดียว
เลือกปฏิบัติบังคับใหผูใหเชาไดทำสัญญาอีกสัญญาหนึ่งไดอีก และขอตกลงนี้ผูใหเชาตกเปนฝายลูกหนี้ที่ฝายผู
เชามีสิทธิเรียกรองบังคับเอาได และจะนำมาตรา 152 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาใชบังคับหาไดไม
ผูใหเชาจำตองผูกพันอยูตามคำมั่นของตน เมื่อผูเชาไดแจงความประสงคในการที่จะเชาตออีก 2 ป แกผูใหเชา
แลวกรณียอมบังคับกันไดตามสัญญา ผูใหเชาจะไมยอมใหเชาไมได
คำพิพากษาฎีกาที่ 1324/2496 ใหเชาโรงสี 3 ป มีขอสัญญาวาเมื่อครบ 3 ปแลวผูใหเชายัง
ไมไดโอนโรงสีใหผูใด ตองยอมใหเชาตอไปอีก 2 ป เปนคำมั่นจะใหเชา ไมเปนการใหเชาเกิน 3 ป ผูรับโอน
โรงสีลงชื่อในบันทึกใหการเชาเปนไปตามสัญญาที่ผูโอนทำไว และคงใหผูเชาเชาตอไปตามคำมั่นโดยไมทักทวง
ผูรับโอนตองผูกพันตามสัญญาเชาที่เกิดจากคำมั่นในสัญญาเชานั้น
คำพิพากษาฎีกาที่ 1170/2506 ผูใหเชาใหคำมั่นที่จะใหผูเชาตออายุสัญญาเชาตอไป แตผูเชา
ไมแสดงความจำนงขอปฏิบัติตามคำมั่นในการขอตออายุสัญญาเชาเสียกอนครบกำหนดอายุสัญญาเช า เมื่อ
แสดงความจำนงในภายหลังถึง 2 เดือน คำมั่นก็ไมมีผลเสียแลว
คำพิพากษาฎีกาที่ 1553/2504 ทำสัญ ญาเชาที่ดินกัน 3 ป ทายสัญ ญาระบุวา “3 ปแลวทำ
สัญญาตอ” นั้นขอความนี้แมจะถือเอาวาเปนคำมั่นอันจะพึงบังคับกันไดก็แตเพียงเรียกรองใหผูใหเชาทำสัญญา
เชาใหม เมื่อสัญญาเชาเดิมสิ้นอายุแลวเทานั้นเมื่อครบกำหนดการเชา 3 ปแลว ผูเชายังคงอยูในที่เชาและชำระ
คาเชาตลอดมาตากฎหมายก็เทากับเปนการเชากันโดยไมมีกำหนดเวลา คำมั่นที่มีอยูจึงระงับไปในตัวผูใหเชา
บอกเลิกการเชาได
คำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 867/2537 สั ญ ญาเช า ระบุ วา เมื่ อ พ น อายุสั ญ ญาเช า 15 ป แ ล ว โจทก
ยินยอมตกลงใหจำเลยเชาตอไดอีก 14 ปนั้น กำหนดเวลาเชาที่กำหนดไวแนนอนมีเพียง 15 ป สวนเมื่อพน
กำหนดดังกลาวหากจำเลยประสงคจะเชา โจทกจะใหจำเลยเชาตอไปไดอีก 14 ป เปนคำมั่นของโจทกที่จะให
จำเลยเชา จำเลยจะตองแสดงความจำนงตอโจทกกอนครบอายุสัญญาเชา เมื่อจำเลยมิไดแสดงความจำนงที่จะ
เชาตอกอนครบกำหนดอายุสัญญาเชา การที่จำเลยคงอยูในที่เชาและชำระคาเชาภายหลังครบกำหนดสัญญา
เช าเดิมแลว จึงเปน การเชาโดยไมมีกำหนดระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 570
คำมั่นที่มีอยูตามสัญญาเชายอมระงับไป เมื่อโจทกบอกเลิกการเชาโดยชอบแลว จำเลยจึงไมมีสิทธิอยูในที่เชา
ตอไป

-๔-

จากแนวคำพิพากษาฎีกา “คำมั่นจะใหเชา” นั้นเปนนิติกรรมฝายเดียว ที่ผูใหเชาแสดงเจตนาให
คำมั่นผูกพันตนเองวาเมื่อสัญญาเชาเดิมครบกำหนดแลว ผูใหเชายอมใหผูเชาทำสัญญาเชาทรัพยสินนั้นตอไป
อีกระยะหนึ่ง โดยผูเชาจะแสดงเจตนาสนองรับทำสัญญาเชาตอไปหรือไมก็ได แตหากประสงคที่จะสนองรับคำ
มั่นเพื่อใหเกิดสัญญาเชาตอไป ก็จะตองแสดงเจตนาสนองรับคำมั่นกอนสัญญาเชาเดิมครบกำหนดอายุสัญญา
เชา
เมื่อผูเชาไดแสดงเจตนาสนองรับคำมั่นของผูใหเชาแลวเกิดสัญญาเชาเกิดขึ้นใหมตามเงื่อนไขและ
ประเพณีที่ระบุไวในสัญญาเชาฉบับเดิมโดยไมตองทำสัญญาเชากันใหม
คำพิพากษาฎีกาที่ 1925/2517 สัญญาเชามีขอความวา ผูใหเชาใหคำมั่นแกผูเชาวา เมื่อครบ
กำหนดระยะเวลาเชาตามสัญญาแลวผูใหเชายินยอมใหผูเชาเชาตอไปอีก 3 ป ตามเงื่อนไขประเพณีที่ไดกระทำ
กันในวันทำสัญญานี้ทั้งนี้ ผูเชาตองแสดงเจตนาเปนลายลักษณอักษรแจงใหผูใหเชาทราบภายในกำหนดหนึ่ง
เดือนนับแตวันสัญญาเชานี้ครบกำหนด ดังนี้เปนเรื่องที่ผูใหเชาใหคำมั่นไว เมื่อผูเชามีหนังสือแสดงความจำนง
ขอทำสัญ ญาเชาตอภายในกำหนดเวลา เทากับ ผูเชาสนองรับ คำมั่นของผูใหเชาแลว และถือวามีสัญ ญาเชา
เกิดขึ้นใหมทันทีตามเงื่อนไขและประเพณีที่ระบุไวในสัญญาเชาฉบับเดิม โดยไมตองทำสัญญาเชากันใหมอีก
กรณีสัญญาเชาเดิมมีกำหนดการเชาเกินกวา 3 ป แตไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งมี
ผลบังคับไดเพียง 3 ป ผูเชาตองสนองรับคำมั่นภายในกำหนด 3 ป มิฉะนั้นคำมั่นยอมสิ้นผลเพราะในสวนที่เกิน
3 ปนั้นไมมีผลบังคับตามมาตรา 538 (คำพิพากษาฎีกาที่ 563/2540)
กรณีคำมั่นจะใหเชาเปนเพียงคำมั่นดวยวาจาโดยมิไดกำหนดไวในขอตกลงในสัญญาเชาฉบับเดิม
นั้ น แม ผูเชาจะสนองรับ คำมั่น กอนครบกำหนดเชาและเกิดสัญ ญาเชาขึ้น ใหม ก็ตาม แตต ราบใดยังมิ ไดท ำ
หลักฐานการเชาเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูใหเชาผูตองรับผิดเปนสำคัญ ผูเชายอมไมอาจขอบังคับใหผูใหเชา
ตองยอมใหผูเชาเชาทรัพยตอไปไดตามมาตรา 538 (คำพิพากษาฎีกาที่ 1062/2533)
การบังคับใหเปนไปตามคำมั่นจะใหเชา เมื่อผูเชาสนองรับคำมั่นกอนครบอายุสัญญาเชาฉบับเดิม
แลว ผูเชาฟองบังคับใหผูใหเชาปฏิบัติตามคำมั่นจะใหเชาได (คำพิพากษาฎีกาที่ 450/2531) และในกรณีที่
คำมั่นจะใหเชาเปนกรณีใหเชามีกำหนดเกินกวา 3 ป เมื่อผูเชาไดแสดงเจตนาสนองรับ คำมั่นจะใหเชาก อน
สัญญาเชาเดิมสิ้นสุดแลว ยอมถือวาผูใหเชาเปนลูกหนี้ผูเชาเป นเจาหนี้ผูมีสิทธิที่จ ะเรียกรองบังคับ ใหไปจด
ทะเบียนการเชาใหเปนไปตามคำมั่นได (คำพิพากษาฎีกาที่ 748/2533)
คำพิพากษาฎีกาที่ 450/2531 ผูใหเชามีหนังสือบอกกลาวถึงผูเชาใหมาทำสัญญาเชาตออีกใน
อัตราคาเชาใหม แสดงวาผูใหเชาไมยอมใหผูเชาตอสัญญาเชาในอัตราคาเชาที่ไดระบุไวในคำมั่นทายสัญญาเชา
เมื่อครบอายุสัญญาเชา ผูเชาจึงมีอำนาจฟองขอใหบังคับผูใหเชาปฏิบัติตามคำมั่นจะใหเชากอนครบกำหนดใน
สัญญาเชาได
คำพิพากษาฎีกาที่ 748/2533 ขอตกลงตอทายสัญญาเชาที่ดินที่วา “ผูใหเชาสัญญาวาเมื่อครบ
กำหนดอายุสัญญานี้แลว ผูใหเชาจะใหผูเชาไดเชาตอไปอีกเปนเวลา 10 ป ทั้งนี้โดยผูใหเชาตกลงยินยอมใหผู
เชาเชาที่ดินดังกลาวแลวในคาเชาเดือนละ 800 บาท โดยผูเชามิตองจายเงินเปนกอนเพิ่มเติม” นั้น เปนคำมั่น
ของผูใหเชา ผูใหเชาตกเปนฝายลูกหนี้ที่ผูเชามีสิทธิที่จะเรียกรองบังคับเอาไดกอนสัญญาเชาสิ้นสุดโจทกผูเชาได

-๕แจงความประสงคในการที่จะเชาที่ดินพิพาทตอไปอีก 10 ป ใหแกจำเลยผูใหเชาทราบ และจำเลยไดรับ แจง
แลวจึงตองผูกพันตามคำมั่นของตน โดยตองทำสัญญาใหโจทกเชาที่ดินพิพาทตอไปอีก 10 ป
ขอสังเกต คดีนี้ศาลอุทธรณพิพากษาใหผูเชาไปจดทะเบียนการเชาใหผูเชาตามสัญญา ศาลฎีกา
พิพากษายืน
คำมั่นจะใหเชานั้นจะตองมีขอความแนนอนที่แสดงใหเห็นวาผูใหเชาใหคำมั่นผูกพันตนที่จะใหผู
เชาไดเชาทรัพยตอไปโดยเฉพาะในเรื่องคาเชาและระยะเวลาการเชา หากไมมีความชัดเจน ก็ไมใชคำมั่นจะให
เชา
คำพิพากษาฎีกาที่ 294/2515 สัญญาเชาซึ่งระบุวาเมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาเชาแลวหาก
ผูเชาประสงคจะเชาตอไปผูใหเชายินยอมใหผูเชาเชาตอไปอีก และคาเชาจะไดตกลงกันภายหลังนั้นเปนเพียง
ผูใหเชาใหโอกาสผูเชาที่จะตอสัญญาเชาไดอีก ในเมื่อตกลงคาเชากันเรียบรอยแลว และไมมีพันธะผูกพันผูใหเชา
วาจะเรียกรองคาเชามากนอยเพียงใด เมื่อผูใหเชากำหนดอัตราคาเชาแลวผูเชาไมสนองรับ ก็เปนอันตกลงคา
เชากันไมไดสัญญาเชาตอไปยอมไมเกิด
คำพิพ ากษาฎีกาที่ 729/2512 โจทกจำเลยไดทำสัญญาเชาตอกัน.มีขอความวา “ผูใหเชาจะ
ยอมใหผูเชาเชาสถานที่ตอไปอีกคราวหนึ่งมีกำหนด 10 ป ในอัตราคาเชาอยางเดิมหรืออัตราคาเชาอื่นใดสุดแต
คูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงกัน” นั้นหมายความวาการที่โจทกจะยอมใหจำเลยเชาตอไป 10 ปนั้น อัตราคาเชา
จะเปนอยางเดิมก็ดี หรืออยางอื่นใดก็ดีโจทกจำเลยจะตองตกลงซึ่งกันและกันเสียกอนซึ่งเปนสาระสำคัญของ
การเชาตามกฎหมาย และเปนเจตนาของคูสัญญาดวย
กรณีที่ผูใหคำมั่นตายกอนสัญญาเชาเดิมครบกำหนด คำมั่นยอมไมมีผลผูกพันและไมตกทอดเปน
มรดก ทั้งนี้เพราะสัญญาเชาฉบับ ใหมยังไมเกิด และผูเชาจะฟองขอให บังคับ ทายาทผูใหเชาจดทะเบียนตอ
สัญญาเชาไมได (คำพิพากษาฎีกาที่ 1213/2517(ประชุมใหญ), 5996-5997/2538,163/2518)
คูสัญญาสามารถตกลงยกเลิกคำมั่นจะใหเชาได กลาวคือแมคำมั่นจะใหเชาจะผูกพันผูใหเชาในอัน
ที่ตองยอมใหผูเชาไดเชาทรัพยสินตอไปอีก และผูใหเชาไมอาจถอนคำมั่นนั้นไดภายในระยะเวลาที่กำหนดไวก็
ตาม แต ก็ มิ ไ ด ห า มคู สั ญ ญาในอั น ที่ จ ะตกลงกั น ยกเลิ ก คำมั่ น นั้ น เสี ย ได (คำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 30783079/2552) เชน โจทกกับจำเลยตกลงยกเลิกขอความในสัญญาเชาตางตอบแทนเกี่ยวกับคำมั่นนั้นเสียแลว
คำมั่นดังกลาวยอมสิ้นผลไป โจทกยอมไมอาจบังคับใหจำเลยทำสัญญาเชาตอไปภายหลังครบกำหนดเวลาเชาได
อีก อีกทั้งการตกลงกันยกเลิกคำมั่นดังกลาวก็หาใชการที่จำเลยถอนคำมั่นเพียงฝายเดียวอันจะเปนการตองหาม
ชัดแจงโดยกฎหมายและเปนโมฆะกรรมดังที่โจทกกลาวอางในฎีกาไม และแมสัญญาเชาที่ดินพิพาทจะไดทำเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่แลวก็ตาม แตขอความในสัญ ญาเชาตางตอบแทน ขอ 3 ท าย
สัญญาเชาเปนคำมั่นที่จำเลยใหโอกาสแกโจทกในอันที่จะตอสัญญาเชาไดอีกเทานั้น จึงเปนเพียงขอตกลงที่แยก
ต า งหากนอกเหนื อ จากสัญ ญาเชา ได และคำมั่ น จะใหเชา นั้น ก็ ไม มีบ ทบั ญ ญั ติก ฎหมายใดที่ร ะบุ ให ต องจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ดวย เพียงแตมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อฝายผูตองรับ
ผิดเปนสำคัญก็มีผลใชบังคับไดแลว ดังนั้นเมื่อคำมั่นจะใหเชาไมจำตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่การทำ
บันทึกยกเลิกคำมั่นจะใหเชานั้นก็ไมจำตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เชนกัน บันทึกขอตกลงดังกลาว
ยอมมีผลผูกพันโจทก

-๖2.2 สัญญาตางตอบแทนพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา
สัญญาตางตอบแทนพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา คือ สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยที่มีขอตกลงให
ผูเชาเพิ่มภาระมากขึ้นกวาการปฏิบัติหนาที่ของผูเชาตามปกติเพื่อตอบแทนการที่ผูเชาจะไดเชาทรัพยสินเปน
ระยะเวลานาน เช น ผู เช า ต อ งเสี ย เงิน ช ว ยค า ก อ สร า งทรัพ ย สิ น ที่ เช า ให แ ก ผู ให เช า (คำพิ พ ากษาฎี ก าที่
1437/2515), (คำพิพากษาฎีกาที่ 791/2501, 1627/2505, 1135/2506, 2016/2524 วินิจฉั ย
ทำนองเดียวกัน) หรือผูเชาปลูกอาคารลงในที่ดินของผูใหเชาแลวยกกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ปลูกสรางนั้นใหผูให
เชาในทันทีหรือภายในกำหนดเวลา โดยที่ผูใหเชาตกลงใหผูเชาเปนผูทำสัญญาเชาอาคารนั้นกับผูใหเชาหรือ
จัดหาผูอื่นมาเชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 172/2488,1460/2495,1058/2500) เปนตน
สัญญาตางตอบแทนพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดามีผลที่แตกตางจากสัญญาเชาธรรมดาดังนี้
(1) สัญญาตางตอบแทนพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดาแมจะทำกันดวยปากเปลา ไมมีหลักฐาน
เปนหนังสือ เนื่องจากเปนสัญญาตางตอบแทนชนิดพิเศษจึงมีผลผูกพันบังคับกันระหวางผูเชาและผูใหเชาได ผู
เชายอมมีสิทธิอยูในอสังหาริมทรัพยที่เชานั้น (อำนัคฆ คลายสังข, 2555, หนา 17)
(2) สัญญาตางตอบแทนพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา สิทธิของผูเชาไมเปนสิทธิเฉพาะตัวเมื่อผู
เชาตายสิทธิการเชาตกทอดแกทายาทตามมาตรา 1600 (คำพิพากษาฎีกาที่ 172/2488, 801/2492)
(3) สัญญาตางตอบแทนพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา ไมอยูภายใตบังคับมาตรา 538 กลาวคือ
แมเป น การทำสัญ ญาเชา อสังหาริมทรัพยเกินกวา 3 ป และมิไดจ ดทะเบีย นตอพนัก งานเจาหนาที่ ผูเชา ก็
สามารถฟองใหผูใหเชาจดทะเบียนการเชาใหได (คำพิพากษาฎีกาที่ 796/2495, 944/2512)
(4) สัญญาตางตอบแทนพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา กอใหเกิดเพียงบุคคลสิทธิ มีผลผูกพัน
เฉพาะคูสัญญาเทานั้น ไมผูกพันผูรับโอนอสังหาริมทรัพยที่เชานั้น ผูเชาจะอางประโยชนตามมาตรา 569 ให
ตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูใหเชาเดิมไมได (คำพิพากษาฎีกาที่ 359/2526,762/2508) ทั้งจะใชยัน
ผูรับโอนไมได แมผูรับโอนจะทราบวามีขอตกลงพิเศษอยูแตมิไดยินยอมดวยกับขอตกลงพิเศษนั้น (คำพิพากษา
ฎีกาที่ 655/2508) แตถาผูรับโอนยอมรับขอผูกพันที่ผูใหเชามีตอผูเชา ผูรับโอนก็ตองผูกพันตามสัญญาตาง
ตอบแทนนั้นดวยโดยถือเปนสัญญาเพื่อบุคคลภายนอก (คำพิพากษาฎีกาที่ 1002/2509(ประชุมใหญ))
3. หลักเกณฑในการทำสัญญาเชาทรัพย
3.1 หลักฐานในการฟองรองบังคับคดี
หลักเกณฑในการทำสัญญาเชาทรัพยนั้น มีบัญญัติไวในมาตรา 538 วา “เชาอสังหาริมทรัพยนั้น
ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่งอยางใดลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดเปนสำคัญ ทานวาจะฟองรองให
บังคับคดีหาไดไม ถาเชามีกำหนดกวาสามปขึ้นไป หรือกำหนดตลอดอายุของผูเชาหรือผูใหเชาไซร หากมิไดทำ
เปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ทานวาการเชานั้นจะฟองรองใหบังคับคดีไดแตเพียงสามป”
กลาวคือมาตรา 538 มิใชแบบของสัญญาเชาทรัพย แตเปนการกำหนดหลักเกณฑในการทำสัญญาเชาทรัพยที่
เปนอสังหาริมทรัพยเทานั้น ซึ่งในเรื่องนี้ ศาสตราจารยอำนัคฆ คลายสังข อธิบ ายไววา “สัญญาเชาทรัพยไม
ปรากฏวากฎหมายไดกำหนดแบบของสัญญาไว ดังนั้น สัญญาเชาทรัพยจึงเกิดขึ้นไดเมื่อคูกรณีเจตนาตกลงกัน
เชน การเชารถยนตหรือจักรยานซึ่งเปนสังหาริมทรัพย คูกรณีตกลงกันก็เกิดสัญญาฟองรองบังคับกันได ไมวา
จะเปนสังหาริมทรัพยชนิดใด แมเปนชนิดที่หากทำการซื้อขายจะตองทำเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ

-๗พนักงานเจาหนาที่” (อำนัคฆ คลายสังข, 2555, หนา 19) และศาลฎีกาก็ไดวินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐานวา
“การเชาอสังหาริมทรัพย กฎหมายมิไดบังคับวา ถามิไดทำใหถูกตองตามมาตรา 538 การเชาจะตองเปนโมฆะ
กฎหมายบังคับแตวาถามิไดทำใหถูกตองตามมาตรา 538 ก็จะฟองรองบังคับคดีไมไดเทานั้น” (คำพิพากษา
ฎีกาที่ 136/2503,1350/2508)
หลักเกณฑในการทำสัญญาเชาทรัพย แยกพิจารณาเปน 2 ประเภท ดังนี้
3.1.1 สัญญาเชาสังหาริมทรัพย
การเชา สั งหาริม ทรั พ ย นั้ น กฎหมายมิ ได ก ำหนดหลั ก เกณฑ ห รื อ แบบไว กล าวคื อ เมื่ อ
คูสัญญาแสดงเจตนาทำคำเสนอสนองตองตรงกันยอมเกิดสัญญาเชาทันทีแมจะทำดวยวาจาก็ใชบังคับกันไดตาม
หลั ก สั ญ ญาทั่ ว ไปซึ่ ง เหตุ ที่ ก ฎหมายมิ ได ก ำหนดถึ ง หลั ก เกณฑ ในการเช า สั ง หาริ ม ทรั พ ย ไว อ ย า งการเช า
อสังหาริมทรัพยตามมาตรา 538 ก็เพราะวาผูรางกฎหมายคงเล็งเห็นวาสังหาริมทรัพยมีความสำคัญนอยกวา
อสังหาริม ทรัพ ยนั่ น เอง (ไผทชิต เอกจริย กร, 2557, หน า 66) ถึ งแมวาในความเปน จริงสังหาริม ทรัพ ย
บางอยางอาจมีมูลคาสูงกวาอสังหาริมทรัพยก็ตาม
คำพิพากษาฎีกาที่ 534/2480 กฎหมายบังคับใหมีหลักฐานเปนหนังสือเฉพาะการเชา
อสังหาริมทรัพย ฉะนั้นการเชาเรือยนตซึ่งเปนสังหาริมทรัพย จึงไมจำตองมีหลักฐานเปนหนังสือ
3.1.2 สัญญาเชาอสังหาริมทรัพย
การเชาอสังหาริมทรัพย มาตรา 538 กำหนดหลักเกณฑในการทำสัญญาเชาโดยแยกเปน
2 กรณี คือ
(1) การเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ มี ก ำหนดเวลาเช า ไม เ กิ น 3 ป กล า วคื อ การเช า
อสังหาริมทรัพยที่มีกำหนดเวลาเชาไมเกิน 3 ป จะตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อ
ฝายที่ตองรับผิดเปนสำคัญ ไมเชนนั้นจะฟองรองบังคับคดีกันไมได เชน ผูใหเชาฟองเรียกคาเชาจากผูเชา ดังนี้
ผูใหเชาจะตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อของผูเชา ถาไมมีหลักฐานดังกลาวผูใหเชา
ไมอาจฟองรองบังคับคดีใหผูเชาชำระคาเชาได ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่มีแตลายมือชื่อผูใหเชา ผูใหเชาจะฟอง
เรียกคาเชาจากผูเชาไมได (คำพิพากษาฎีกาที่ 869/2510) และผูใหเชาจะบังคับในฐานเปนคาเสียหายก็ไมได
เพราะผูเชาไมไดเขาไปอยูโดยละเมิด (คำพิพากษาฎีกาที่ 2288/2523) แตถาผูใหเชาไดบอกกลาวใหออกไป
แลวผูเชาไมออก ก็เรียกคาเสียหายไดโดยฐานละเมิด กรณีนี้ไมตองมีหลังฐานเปนหนังสือ (คำพิพากษาฎีกาที่
1600/2519) เนื่อ งจากการฟอ งเรียกคาเสีย หายฐานละเมิดกฎหมายไมไดกำหนดใหตองมีห ลักฐานเป น
หนังสือ
“หลักฐานเปนหนังสือ” หมายถึง เอกสารที่แสดงขอความใหเห็นวามีการทำสัญญาเชา
อสังหาริมทรัพยนั้น เชน สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำกันตอศาลวาไดเชาโรงสีมีกำหนดไมเกิน 3 ป (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 312/2481) เอกสารเงินคาเซงบาน (คำพิพากษาฎีกาที่ 376/2494) จดหมายที่มีขอความ
ถึ ง การเช า และลงลายมื อ ชื่ อ ไว (คำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 251/2509) เหล า นี้ ถื อ เป น หลั ก ฐานเป น หนั ง สื อ
นอกจากนั้นหลักฐานเปนหนังสือก็ไมจำตองมีอยูในขณะตกลงทำสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยนั้น แมจะมีขึ้นภาย
หลังจากตกลงทำสัญญาเชาก็ใชได (ไผทชิต เอกจริยกร, 2557, หนา 21) แตตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยู
แลวในขณะฟองรองบังคับคดี (คำพิพากษาฎีกาที่ 312/2504, 237-244/2506)

-๘ประการสำคัญหลักฐานเปนหนังสือจะตองลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด กลาวคือกฎหมายบังคับใหหลักฐาน
เปนหนังสือตองลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดเพื่อแสดงใหเห็นวาคูสัญญาฝายนั้นไดเขาผูกพันทำสัญญาเชากัน
จริง และบังคับเฉพาะใหมีลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดเทานั้น หมายความวาฝายที่ถูกบังคับใหปฏิบัติตามสัญญา
จะตองลายมือชื่อ สวนฝายที่ฟองรองบังคับใหฝายปฏิบัติตามสัญญาไมจำตองมีลายมือชื่อก็ได
หากการเชาทรัพ ยไมมีห ลักฐานเปน หนังสือตามหลักเกณฑขางตน ผลก็คือไมสามารถ
ฟองรองบังคับคดีได ที่หามฟองรองบังคับคดีนั้นมิใชหามแตโจทกเทานั้นแตหมายถึงจำเลยที่ถูกฟองรองยกการ
เชาที่ขาดหลักฐานเปนหนังสือเปนขอตอสูคดีดวยเพราะการบังคับคดียอมทำไดดวยกันทั้งสองฝาย (คำพิพากษา
ฎีกาที่ 415/2501,1985/2527,1226/2508)
กรณีที่ไมไดฟองรองบังคับใหเปนไปตามสัญญาเชาทรัพย ก็ไมจำตองมีหลักฐานเปนหนังสือ
(คำพิพากษาฎีกาที่ 826/2538, 1415/2513, 2211/2516) เชน ฟองขับไลเรียกคาเสียหาย ฟองผูเชา
ทำละเมิด ฟองเรียกเงินกินเปลาคืน
คำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยวาเปนหลักฐานแหงการเชาตามมาตรา 538
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1297/2524 ใบเสร็จรับเงินคาเชาหองพิพาทระบุวา เจาของเดิม
ไดรับเงินคาเชาหองพิพาทจากจำเลยและลงลายมือชื่อเจาของเดิมเปนผูรับเงินดวย เปนหลักฐานการเชาเป น
หนังสือลงลายมือชื่อผูตองรับผิด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 538 แลว
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 251/2509 จำเลยไดเขียนจดหมายมีขอความวา “ผมตองขอ
อภัยที่ยังหาบานที่เหมาะสมยังไมได จึงตองอยูตอไปอีกจนสิ้น พฤษภาคมนี้ สวนคาเชาที่คา งอยู ผมจะไดจัดการ
ชำระใหในไมชานี้” จดหมายฉบับนี้แมจำเลยจะเขียนถึงพลเรือโท น. ซึ่งมิใชเปนผูใหจ ำเลยเชาบานพิพาทก็
ตามแตกรณีเปนเรื่องจำเลยยอมรับวาไดเชาบานพิพาทและยังคางคาเชาอยูจริงเมื่อจำเลยไดลงชื่อในจดหมาย
ฉบับนี้แลว ก็ถือไดวาเปนหลักฐานการเชาอันจะนำมาฟองรองขอใหบังคับคดีได
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7426/2550 บันทึกเอกสารหมาย จ.4 มีขอความวา “ขาพเจา
นาง บ. (จำเลย) ขอรับวาเปนหนี้คาเชาที่ขายของคุณ อ. (โจทก) จริงตามคำบอกกลาวของทนายที่แจงมาแลว
นั้น แตนาง บ. (จำเลย) ขอลดหนี้จะชำระเพียง 70,000 บาท จึงยังตกลงกันไมได ทนายจึงตองสอบถามจาก
คุณ อ. (โจทก) เจาหนี้เสียกอนวาจะมีความเห็นประการใด จึงไดลงชื่อกันไวตอหนาพยาน” เปนเรื่องที่จำเลย
ยอมรับ วาไดเชาที่ดินโจทกแ ละยังคางคาเชาอยูจ ริง เมื่อจำเลยลงลายมือ ชื่อในบันทึ กดังกลาวยอมถือเป น
หลักฐานการเชาอันจะนำมาฟองรองขอใหบังคับคดีได ตาม ป.พ.พ. มาตรา 538
คำพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 3359/2530 บิ ด าโจทก เคยฟ อ งขั บ ไล จ ำเลย แล ว ตกลง
ประนีประนอมยอมความกันโดยบิดาโจทกยอมใหจำเลยเชาที่พิพาทมีกำหนด 5 ป และบิดาโจทกถอนฟอง
ศาลอนุญ าตตามรายงานกระบวนพิจารณาของศาล สัญ ญาประนีประนอมยอมความตามรายงานกระบวน
พิจารณาดังกลาวเปนสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 537 ระหวาง
บิดาโจทกกับจำเลยดวย เมื่อบิดาโจทกตายที่พิพาทเปนมรดกตกไดแกโจทก โจทกยอมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่
ของบิดาโจทกที่มีตอจำเลย แตที่บิดาโจทกกับจำเลยตกลงกันศาลมิไดพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความนั้น ยอมไมกอใหเกิดสิทธิพิเศษใดๆ นอกเหนือจากสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยธรรมดาทั่วๆ ไป เมื่อมิไดจด
ทะเบียนการเชาตอพนักงานเจาหนาที่สัญญาเชาจึงมีผลบังคับกันไดเพียง 3 ป ตามมาตรา 538

-๙(2) การเชาอสังหาริมทรัพยที่มีกำหนดเวลาเชากวา 3 ป หรือกำหนดตลอดอายุของผู
เชาหรือผูใหเชา กลาวคือการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีกำหนดเวลาเชากวา 3 ป หรือตลอดอายุของผูเชาหรือ
ผูให เช านั้น มาตรา 538 กำหนดหลักเกณฑ ให ตอ งทำเป นหนั งสือและจดทะเบี ยนตอ พนัก งานเจา หน าที่
มิฉะนั้นจะฟองรองบังคับคดีไดเพียง 3 ป การทำเปนหนังสือ หมายถึง คูสัญญาเชาทั้งผูเชาและผูใหเชาจะตอง
ลงลายมือชื่อในหนังสือสัญ ญาเชาทั้งสองฝาย นอกจากนั้นจะตองนำสัญ ญาเชาไปจดทะเบียนตอพนั กงาน
เจาหนาที่ กลาวคือหากเปนการเชาที่ดินจะตองใหเจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนการเชาให แตถาเปนการเชา
อสังหาริมทรัพยอื่นจะตองใหทางอำเภอจดทะเบียนให (ไผทชิต เอกจริยกร, 2557, หนา 28)
การเชาอสังหาริมทรัพยที่มีกำหนดเวลาเชากวา 3 ป หรือกำหนดตลอดอายุของผูเชาหรือ
ผูใหเชาที่ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวก็จะมีผลบังคับไดเพียง 3 ป เชน ทำสัญญาเชามีกำหนด 5 ป ทำเปน
หนังสือแตไมไดจดทะเบียนการเชา ดังนี้ ผูเชามีสิทธิอยูไดเพียง 3 ป หลังจากครบ 3 ป ผูใหเชามีสิทธิขับไลผู
เชาออกไปได หรือสัญ ญาเชาระบุวาให เชาตลอดไปโดยผูให เชาจะไมเปน ฝายเลิกสัญ ญา เปน สัญ ญาเช ามี
กำหนดเวลาเกินกวา 3 ป เมื่อไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ จึงฟองรองใหบังคับคดีไดเพียง 3 ป (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 554/2524)
เหตุผลที่วาการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีกำหนดเวลาเชากวา 3 ป ตองทำเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ก็เพราะตองการคุมครองบุคคลภายนอกที่อาจเขามาเกี่ยวของกับสัญญาเชา เชน
ผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ใหเชา ซึ่งมาตรา 569 กำหนดวาสัญญาเชาไมระงับ ผูรับโอนจะตองรับ
ไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่ผูโอนมีตอผูเชา เมื่อมีการจดทะเบียนการเชา ผูรับโอนจะไดตรวจสอบและพิจารณาวา
สมควรที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่มีการเชานั้นหรือไม (ไผทชิต เอกจริยกร, 2557, หนา 83)
กรณีที่มีการทำสัญญาเชากันไวหลายฉบับระยะเวลาตอเนื่องกันเกินกวา 3 ป ถือเปนการ
กระทำเพื่อหลีกเลี่ยงบทบัญญัติ มาตรา 538 จึงไมอาจนำสัญญานั้นมาฟองบังคับคดีได (คำพิพากษาฎีกาที่
1985/2527, 181/2535) หรือทำสัญญาเชาฉบับเดียวแตแบงเวลาการเชาออกเปนหลายงวดติดตอกันรวม
แลวเกิน 3 ป ก็ถือเปนการเชาเกิน 3 ป เมื่อไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ก็บังคับกันไดเพียง 3 ป
แรกเทานั้น (คำพิพากษาฎีกาที่ 790/2493)
หลั กที่ วา การเชา อสั งหาริมทรัพ ยก ำหนดเกิ น 3 ป หากไม ไดจ ดทะเบี ย นต อ พนั ก งาน
เจาหนาที่ บังคับคดีไดเพียง 3 ปนั้น มีขอยกเวนในกรณีที่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลตกลงเชา
กันเกิน 3 ป และศาลมีคำพิพากษาตามยอมแลว ยอมไดสิทธิมาโดยคำพิพากษาโดยสมบูรณใชบังคับไดแมไมได
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ (คำพิพากษาฎีกาที่ 2127/2527) แตถาเพียงทำขอตกลงและศาลบันทึกไว
ในรายงานกระบวนพิจารณาเทานั้น เปนการไดมาโดยสัญญาประนีประนอมยอมความเทานั้น เมื่อศาลไมได
พิพากษาตามยอม จึงมีผลผูกพันตามสัญญาเชาไมเกิน 3 ป (คำพิพากษาฎีกาที่ 3359/2530)
คำพิพากษาฎีกาที่ 2127/2527 โจทกจำเลยมีคดีพิพาทกันดวยเรื่องสิทธิการเชาที่ดิน
พิ พ าท ตอมาโจทกจ ำเลยทำสัญ ญาประนี ป ระนอมยอมความกัน โดยโจทกยอมใหจ ำเลยเชาที่ดินพิ พาทมี
กำหนดระยะเวลา 10 ป ศาลพิพากษาตามยอม คดีถึงที่สุดแลว คำพิพากษานั้นมีผลผูกพันคูความตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 145 วรรคแรก เมื่อสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งมีคำพิพากษา
ตามยอมระบุวาจำเลยมีสิทธิที่จะอยูในที่เชาตอไปจนครบ 10 ป จำเลยยอมไดสิทธิมาโดยผลแหงคำพิพากษา

- ๑๐ นั้นโดยสมบูรณ โจทกไมมีสิทธิฟองขับไลจำเลยใหมีผลบังคับคดีผิดไปจากคำพิพากษาที่ผูกพันโจทกอยู ซึ่งเปน
คนละเรื่องกับการเชาที่มีผลบังคับกันไดเพียงสามปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 538
คำพิ พ ากษ าฎี กาที่ 3359/2530 บิ ดาโจท ก เ คยฟ อ งขั บ ไล จ ำเลย แล ว ตกลง
ประนีประนอมยอมความกันโดยบิดาโจทกยอมใหจำเลยเชาที่พิพาทมีกำหนด 5 ป และบิดาโจทกถอนฟอง
ศาลอนุญ าตตามรายงานกระบวนพิจารณาของศาล สัญ ญาประนีประนอมยอมความตามรายงานกระบวน
พิจารณาดังกลาวเปนสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 537 ระหวาง
บิดาโจทกกับจำเลยดวย เมื่อบิดาโจทกตายที่พิพาทเปนมรดกตกไดแกโจทก โจทกยอมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่
ของบิดาโจทกที่มีตอจำเลย แตที่บิดาโจทกกับจำเลยตกลงกันศาลมิไดพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความนั้น ยอมไมกอใหเกิดสิทธิพิเศษใดๆ นอกเหนือจากสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยธรรมดาทั่วๆ ไป เมื่อมิไดจด
ทะเบียนการเชาตอพนักงานเจาหนาที่สัญญาเชาจึงมีผลบังคับกันไดเพียง 3 ป ตามมาตรา 538
3.2 การฟองบังคับใหจดทะเบียนการเชา
การเชาอสังหาริมทรัพยมาตรา 538 กำหนดหลักเกณฑในการทำสัญญาเชาวาจะตองมีหลักฐาน
เปนหนังสือยางหนึ่งอยางใดลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดเปนสำคัญ มิฉะนั้นจะฟองรองบังคับคดีไมได ดังนั้น
การเชาอสังหาริมทรัพยที่ไมมีหลักการเชา (หลักฐานเปนหนังสือฯ) ไมอาจฟองรองบังคับคดีได ซึ่งก็หมายความ
วาจะฟองใหไปจดทะเบียนการเชาไมไดเชนกัน
แมตามมาตรา 538 จะไดกำหนดวาการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีกำหนดเวลาเชาเกินกวา 3 ป แต
ไมไดจดทะเบียนการเชา (มีเพียงหลักฐานเปนหนังสือ) จะฟองรองบังคับคดีไดเพียง 3 ปก็ตาม แตก็มิไดบัญญัติ
ใหตองจดทะเบียนการเชาในทันทีหรือในขณะทำสัญ ญาไม ทั้งสัญญาเชาก็เปนสัญ ญาที่กอใหเกิดบุคคลสิทธิ
ระหวางผูใหเชาและผูเชา หากในสัญญาเชาระบุขอตกลงใหผูใหเชาและผูเชาไปจดทะเบียนการเชาตามสัญญา
และระยะเวลายังไมเกิน 3 ปนับแตวันทำสัญญาเชา ผูใหเชายอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญา
เช า ผูเชาจึงฟองบังคับใหผูใหเชาไปจดทะเบียนการเชาได (คำพิพ ากษาฎีกาที่ 206/2542 (ประชุมใหญ ))
กรณี ที่ผูใหเชา และผูเชามีเจตนาที่ จะจดทะเบียนการเชาใหถูกตองตามกฎหมาย โดยไดยื่น เรื่องขอจด
ทะเบียนการเชาไวแลว แตผูใหเชาถอนการมอบอำนาจจนทำใหไมสามารถจดทะเบียนการเชาได เปนการ
กระทำที่ ไ ม ช อบด ว ยกฎหมาย ผู เ ช า ฟ อ งให ผู ใ ห เ ช า จดทะเบี ย นการเช า ได (คำพิ พ ากษาฎี ก าที่
5337/2540)
คำพิพากษาฎีกาที่ 206/2542 (ประชุมใหญ) สัญญาเชาที่ดินพิพาทระหวางโจทกและจำเลย
ลงวันที่ทำสัญญาคือ 12 กุมภาพันธ 2536 ซึ่งกำหนดอายุการเชาไวเปนเวลา 20 ป 2 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่
1 กุมภาพั นธ 2536 เปนตนไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ตราบใดที่ยังมิไดมีการจดทะเบียนการเช า
สัญญาดังกลาวนี้ยอมมีผลบังคับไดเพียง 3 ป คือ มีผลบังคับจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2539 ขอกำหนดตางๆ
ทุกขอในสัญญาเชาพิพาทยอมมีผลผูกพันคูสัญญาตามระยะเวลาดังกลาวเชนกัน ดังนี้ ขอกำหนดใหผูเชาและ
ผูใหเชาตองไปจดทะเบียนการเชาตามสัญญาใหเรียบรอยภายในวันที่ 31 มีนาคม 2536 ตามขอ 5 และ 6
แหงสัญญาเชาพิพาท ยอมมีผลผูกพันโจทก และจำเลยใหตองปฏิบัติตามตราบเทาที่สัญญาเชาดังกลาว มีผล
บังคับไดคือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2539 เชนกัน เมื่อปรากฏวาโจทกไดอาศัยขอกำหนดแหงสัญญาเชา ขอที่ 5
และ 6 บอกกลาวเรียกรองใหจำเลยปฏิบัติการชำระหนี้คือไปจดทะเบียนการเชาตั้งแตวันที่ 26 กันยายน

- ๑๑ 2537 และฟองรองเพื่อการบังคับใชสิทธิดังกลาวเปนคดีนี้เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2539 ภายในระยะเวลาที่
สัญญาเชาพิพาทซึ่งรวมถึงขอกำหนดขอ 5 และ 6 ยังมี ผลบั งคับไดตามกฎหมาย จำเลยจึงมีหนาที่ที่จะตอง
ปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น จำเลยไมมีเหตุใดๆ ที่จะหลุดพนความรับผิดตามสัญญาที่ไดผูกพันไวโดยชอบดังกลาว
จึงชอบ ศาลจะบังคับใหจำเลยไปจดทะเบียนการเชานั้นได (คำพิพากษาฎีกาที่ 5542/2542 วินิจฉัยทำนอง
เดียวกัน)
คำพิพากษาฎีกาที่ 5337/2540 เมื่อโจทกที่ 2 และจำเลยทั้งแปดมีเจตนาที่จะจดทะเบียนการ
เชาและไดยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนการเชาตอเจาพนักงานเจาหนาที่แลวแตไมสามารถจดทะเบียนการเชาให
เสร็จในวันเดียวกันไดเพราะตองประกาศใหผูมีสวนไดเสียคัดคานกอน มีกำหนดเวลา 30 วัน แตในระหวางนั้น
จำเลยทั้งแปดไดขอยกเลิกหนังสือมอบอำนาจที่มอบอำนาจใหผูรับมอบอำนาจจากโจทกที่ 2 ดำเนินการจด
ทะเบียนการเชาดังกลาวแทนจำเลยทั้งแปด เปนเหตุใหโจทกที่ 2 ไมสามารถจดทะเบียนการเชาได จึงเปนการ
ไมชอบ การที่โจทกที่ 2 ฟองรองขอใหบังคับจำเลยทั้งแปดจดทะเบียนการเชา จึงเปนการขอใหจำเลยทั้งแปด
ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหการเชาไดมีการจดทะเบียนซึ่งจะทำใหมีผลบังคับเต็มตามระยะเวลาที่กำหนดไวใน
สัญ ญาเชา กรณีมิใชการฟองรองขอใหบังคับ ตามสัญญาเชาหรือโดยอาศัยสิทธิแหงสัญ ญาเชาซึ่งฟองรองให
บั งคับ คดีได เพี ย ง 3 ป โจทก ที่ 2 จึ งฟ องบังคับ ให จ ำเลยทั้ ง แปดจดทะเบี ย นการเชาได ไมขั ดตอ ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 538
4. กำหนดเวลาเชาและคาฤชาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการเชา
ในหัวขอนี้แยกพิจารณาเปน 2 ประการ ดังนี้
4.1 ระยะเวลาแหงสัญญาเชาทรัพย
กำหนดระยะเวลาแหงสัญญาเชามีบัญญัติไวในมาตรา 540 และมาตรา 541 ดังนี้
มาตรา 540 บัญ ญั ติวา “อันอสังหาริมทรัพย ทานหามมิให เชากันเปนกำหนดเวลาเกิน กว า
สามสิบป ถาไดทำสัญญากันไวเปนกำหนดเวลานานกวานั้นทานก็ใหลดลงมาเปนสามสิบป อนึ่ง กำหนดเวลา
เชาดังกลาวมานี้ เมื่อสิ้นลงแลวจะตอสัญญาอีกก็ได แตตองอยาใหเกินสามสิบปนับแตวันตอสัญญา”
มาตรา 541 บัญญัติวา “สัญญาเชานั้นจะทำกันเปนกำหนดวาตลอดอายุของผูใหเชาหรือของผู
เชาก็ใหทำได”
การเชาอสังหาริมทรัพยนั้นตองมีระยะเวลาการเชาไมเกิน 30 ป ถาทำสัญญาเชากันไวเกินกวา
30 ป ใหลดลงมาเปน 30 ป เมื่อครบกำหนดเวลาเชา 30 ป คูสัญญาจะตอสัญญากันอีกก็ได แตตองไมเกิน
30 ปนับแตวันตอสัญญา
การเชาสังหาริมทรัพยมิไดมีการกำหนดหามอยางอสังหาริมทรัพย กลาวคือสามารถทำสัญญาเชา
กัน เกิน 30 ป ได แตจะทำสัญ ญาไมมีเวลาสิ้นสุดไมได จะตองหามตามมาตรา 537 (ไผทชิต เอกจริย กร,
2557, หนา 13) สวนการเชาสังหาริมทรัพ ยและอสังหาริมทรัพ ย ตลอดอายุข องผูใหเชาหรือของผู เชาก็
สามารถทำได (ไผทชิต เอกจริยกร, 2557, หนา 47)
4.2 คาฤชาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการเชา
เรื่องคาฤชาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการเชานั้นมาตรา 539 บัญญัติวา “คาฤชาธรรมเนียมทำ
สัญญาเชานั้น คูสัญญาพึงออกใชเสมอกันทั้งสองฝาย” กลาวคือกำหนดใหคูสัญญา คือ ผูใหเชาและผูเชาจะตอง

- ๑๒ ออกคนละครึ่ง แตก็อาจตกลงเปนอยางอื่นได เชน ตกลงใหผูเชาหรือผูใหเชาฝายใดฝายหนึ่งเปนผูออกแตฝาย
เดียวก็ได
5. การเรียกเอาทรัพยสินที่เชาอันเดียวกัน โดยอาศัยมูลเชาตางราย
เปนกรณีที่กฎหมายหาทางแกปญหาในกรณีที่มีบุคคลหลายคนโตเถียงในสิทธิการเชาทรัพยสินกันวา
ใครมีสิทธิดีกวากัน โดยแยกพิจารณาเปน 2 กรณี ดังนี้
5.1 บุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพยรายเดียวกัน
ในเรื่องนี้ มาตรา 542 บัญญัติไววา “บุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพยอันเดียวกันอาศัยมูล
สัญญาเชาตางราย ทานวาทรัพยตกไปอยูในครอบครองผูเชาคนใดกอนดวยสัญญาเชาทรัพยนั้น คนนั้นมีสิทธิยิ่ง
กวาคนอื่นๆ” กลาวคือเปนกรณีที่มีการโตเถียงสิทธิการเชาสังหาริมทรัพยโดยผูเชาหลายคนตางอางสิทธิตาม
สัญญาเชา ซึ่งสัญญาเชามีระยะเวลาเชาที่อันเดียวกันซอนกันจะมีระยะซอนกันบางสวนหรือทั้งหมดก็ได เชน
ดำเชารถยนตขาว ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2556 สวนแดงเชารถยนตขาว ตั้งแต1
กุม ภาพั นธ 2556 ถึงวันที่ 1 มีน าคม 2556 ดังนี้ ต องนำมาตรา 542 มาบั งคับ ใช กล าวคือพิ จารณาวา
รถยนตอันเปนทรัพยสินที่เชาอยูในความ “ครอบครอง” ของผูเชาคนใด ผูเชาคนนั้นยอมมีสิทธิดีกวา แตการ
ไดมาซึ่งความครอบครองทรัพยสินตองไดมาโดยอาศัยมูลสัญญาเชามิใชโดยทางอื่น
5.2 บุคคลหลายคนเรียกเอาอสังหาริมทรัพยรายเดียวกัน
หลักเกณฑในเรื่องนี้บัญญัติไวใน มาตรา 543 วา “บุคคลหลายคนเรียกรองเอาอสังหาริมทรัพย
อันเดียวกัน อาศัยมูลสัญญาเชาตางราย ทานใหวินิจฉัยดังตอไปนี้
(1) ถาการเชานั้นเปนประเภทซึ่งมิไดบังคับไวโดยกฎหมายวาตองจดทะเบียนทานใหถือวาผูเชาซึ่ง
ไดทรัพยสินไปไวในครอบครองกอนดวยสัญญาเชาของตนนั้นมีสิทธิยิ่งกวาคนอื่น
(2) ถาการเชาทุกๆ รายเปนประเภทซึ่งบังคับไวโดยกฎหมายวาตองจดทะเบียนทานใหถือวาผูเชา
ซึ่งไดจดทะเบียนการเชาของตนกอนนั้นมีสิทธิยิ่งกวาคนอื่นๆ
(3) ถาการเชามีทั้งประเภทซึ่งตองจดทะเบียนและประเภทซึ่งไมตองจดทะเบียนตามกฎหมายยัน
กันอยูไซร ทานวาผูเชาคนที่ไดจดทะเบียนการเชาของตนนั้นมีสิทธิยิ่งกวา เวนแตผูเชาคนอื่นจะไดทรัพยสินนั้น
ไปไวในครอบครองดวยการเชาของตนเสียกอนวันจดทะเบียนนั้นแลว” กลาวคือเปนกรณีที่มีการโตเถียงสิทธิ
เชาอสังหาริมทรัพยโดยผูเชาหลายคนตางอางสิทธิตามสัญญาเชา ซึง่ แยกพิจารณาเปน 3 กรณี
(1) การเชาประเภทที่ไมตองจดทะเบียน กลาวคือเปนการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีระยะเวลาการ
เชาไมเกิน 3 ป ตามมาตรา 538 ซึ่งผูเชาคนใดไดครอบครองอสังหาริมทรัพยที่เชากอนผูเชาคนอื่น ผูเชาคน
นั้นมีสิทธิดีกวา ถือการครอบครองเปนหลัก
(2) การเชาประเภทที่ตองจดทะเบียน กลาวคือเปนการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีระยะการเชากวา
3 ป หรือ กำหนดระยะเวลาตลอดอายุผู ให เช าหรือ ผูเชา ซึ่ง ผูเช าคนใดไดท ำการจดทะเบี ย นการเชา (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 10227/2539) ของตนกอนผูเชาคนอื่น ผูเชาคนนั้นยอมมีสิทธิดีกวา ถือการจดทะเบียนเปน
หลัก
ในกรณีการเชาประเภทที่ตองจดทะเบียนการเชา แตผูเชาหลายคนที่อางสิทธิการเชาและโตเถียง
เรียกทรัพยสินที่เชาอันเดียวกันนั้น ตางยังไมไดจดทะเบียนการเชา ในเรื่องนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยวาผูเชาคนที่

- ๑๓ ครอบครองทรัพยสินที่เชากอนมีสิทธิดีกวา โดยถือวาเปนกรณีที่ไมมีกฎหมายที่จะยกปรับแกคดีโดยตรง จึงตอง
นำมาตรา 4 มาใช และไมมีจารีตประเพณีแหงทองถิ่นที่จะยกมาปรับคดีได จึงตองอาศัยเทียบบทกฎหมายที่
ใกลเคียงอยางยิ่งคือมาตรา 543 (3) (คำพิพากษาฎีกาที่ 3977/2532)
(3) การเช า มี ทั้ ง ประเภทที่ ต อ งจดทะเบี ย นและไม ต อ งจดทะเบี ย น กล า วคื อ การเช า
อสังหาริมทรัพยที่มีระยะเวลาเชาไมเกิน 3 ป และการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีระยะเวลาเชากวา 3 ป โดยผูให
เชานำทรัพยสินที่เชาแกผูเชาตางรายและมีระยะเวลาเชาไมเกิน 3 ป และระยะเวลาเชากวา 3 ป มาตรา 543
(3) กำหนดวา ถาผูเชาคนที่ไดเชาทรัพยสินประเภทที่ตองจดทะเบียนการเชา ไดจดทะเบียนการเชาของตนกอน
ผูเชาคนอื่น ผูเชาคนนั้นยอมมีสิทธิดีกวา แตผูเชาคนอื่น (ประเภทที่ไมตองจดทะเบียนการเชา) ไดทรัพยสินที่
เชาไวในครอบครองดวยการเชาของตนกอนวันจดทะเบียน ผูเชาที่ครอบครองทรัพยมีสิทธิดีกวา เชน นายดำทำ
สัญญาที่ดิน 1 แปลง มีกำหนดเวลาเชา 10 ป ไดทำสัญญาเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
แลว สวนนายแดงเชาที่ดินแปลงเดียวกัน ทำสัญ ญาเชาเปนหนังสือมีกำหนดเชาเพียง 3 ป ดังนี้เมื่อทั้งสอง
โต เถี ย งวาใครมีสิ ท ธิดี ก วา กั น ตอ งถื อ วา นายดำมี สิท ธิดี ก วา เพราะได จดทะเบี ย นการเช า ก อ นนายแดงได
ครอบครองที่ดินที่เชา แตถาในขณะที่นายดำจดทะเบียนการเชานั้น นายแดง ไดที่ดินที่เชาไวในครอบครองตาม
สัญญาเชากอนวันที่นายดำจดทะเบียนการเชา นายแดงยอมมีสิทธิดีกวา (ไผทชิต เอกจริยกร, 2557, หนา
48)
6. การเชาชวงและการโอนสิทธิการเชา
การเชาชวงและการโอนสิทธิการเชานั้นมีบัญญัติไวในมาตรา 544 และมาตรา 545 ดังนี้
มาตรา 544 บัญญัติวา “ทรัพยสินซึ่งเชานั้น ผูเชาจะใหเชาชวงหรือโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพยสิน
นั้นไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลภายนอก ทานวาหาอาจทำไดไม เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยาง
อื่นในสัญญาเชา ถาผูเชาประพฤติฝาฝนบทบัญญัติอันนี้ ผูใหเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได”
มาตรา 545 บัญญัติวา “ถาผูเชาเอาทรัพยสินซึ่งตนเชาไปใหผูอื่นเชาชวงอีกทอดหนึ่งโดยชอบทานวา
ผูเชาชวงยอมตองรับผิดตอผูใหเชาเดิมโดยตรง ในกรณีเชนวานี้หากผูเชาชวงจะไดใชคาเชาใหแกผูเชาไปกอน
ทานวาผูเชาชวงหาอาจจะยกขึ้นเปนขอตอสูผูใหเชาไดไม อนึ่ง บทบัญญัติอันนี้ไมหามการที่ผูใหเชาจะใชสิทธิ
ของตนตอผูเชา”
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติสองมาตราดังกลาวแลวสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้
6.1 การเชาชวงและโอนสิทธิการเชาโดยมิชอบ
(1) ผูเชาจะนำทรัพยสินที่เชาไปใหบุคคลอื่นเชาชวงไมได
ความหมายของ “การเชาชวง” นั้น ศาสตราจารยอำนัคฆ คลายสังข อธิบายวา “การเชา
ชวง” คือ การที่ผูเชาเอาทรัพยสินที่ตนเชานั้นใหบุคคลภายนอกเชาตอไปอีกทอดหนึ่ง” (อำนัคฆ คลายสังข,
2555, หนา 73)
“การเช า ช ว ง” จึ ง หมายถึ ง การเชา ทรัพ ย ท รัพ ยสิ น ที่ ผู เช า นำทรัพ ยสิ น ที่ ต นเช า ไปให
บุคคลภายนอกเชาอีกทอดหนึ่ง เชน ผูเชาหองแถวยอมใหผูอื่นเขามาทำการขายหนังสือพิมพอยูในหองเชาราย
นี้ โดยใหผูนั้นออกคาเชาใหตนครึ่งหนึ่ง ดังนี้ ยอมถือไดวาผูเชาไดใหบุคคลภายนอกเชาชวงหองรายนี้ไปสวน

- ๑๔ หนึ่งแลว (คำพิพากษาฎีกาที่ 31/2494) ซึ่งการที่ผูเชานำทรัพยสินที่ตนเชาไปใหบุคคลภายนอกเชาอีกทอด
หนึ่ ง ที่ เรีย กวา “เช า ช ว ง” นั้ น โดยปกติ ไม อ าจกระทำได ทั้ง นี้ เพราะโดยปกติ ฝ ายผู ให เช า ย อ มเพ ง เล็ง ถึ ง
คุณสมบัติของผูเชาวาจะสมควรไดรับความไววางใจในการใชและดูแลทรัพยที่เชาหรือไมเปนเรื่องสำคัญ (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 1471/2494) สัญญาเชาจึงเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูเชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 119/2509) ผู
เชาจึงไมอาจนำทรัพยสินที่ตนเชาไปใหบุคคลภายนอกเชาชวงได
มีขอยกเวนที่ผูเชาสามารถนำทรัพยสินที่เชาไปใหเชาชวงได ถามีขอตกลงไวในสัญญาเชาหรือ
ไดรับความยินยอมจากผูใหเชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 935/2508) ผูเชาก็สามารถนำทรัพยสินที่เชาไปใหเชาชวง
ได ดังนั้นการใหเชาชวงโดยชอบเกิดไดเฉพาะมีขอตกลงไวในสัญ ญาเชาหรือไดรับ ความยินยอมจากผูใหเชา
เทานั้น ผูเชาจึงไมอาจทำพินัยกรรมยกสิทธิการเชาของตนใหผูอื่นไดและไมกอสิทธิใหผูรับพินัยกรรมเปนผูเชา
(คำพิพากษาฎีกาที่ 9201/2551)
การเชาชวง คือ การที่ผูเชานำทรัพยที่ตนเองเชาไปใหบุคคลภายนอกเชาอีกทอดหนึ่ง แตการ
เชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารและนำไปใหผูอื่นเชาอาคารนั้น ไมถือวาเปนการใหเชาชวงที่ดิน (คำพิพากษาฎีกา
ที่ 2237/2524) กรณีที่บุคคลหลายคนรวมกันเชาทรัพยสิน โดยไมไดแยกสวนวาแตละคนเชาอยูสวนใด หาก
ผูเชารวมคนหนึ่งคนใดนำทรัพยสินที่เชาบางสวนไปใหเชาชวงโดยผูใหเชาไมยินยอมดวย ถือวาผูเชาทั้งหมดผิด
สัญญาเชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 9544/2539)
(2) ผูเชาจะโอนสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชาไปใหบุคคลอื่นไมได
ความหมายของ “การโอนสิทธิก ารเชา” นั้น ศาสตราจารยอำนัคฆ คลายสังข (อำนัคฆ
คลายสังข, 2555, หนา 73) อธิบายวา “การโอนสิทธิการเชา” คือ การที่ผูเชาโอนสิทธิของตนที่มีอยู ตาม
สัญญาเชา ซึ่งไดแกการที่จะไดใชหรือรับประโยชนจากทรัพยสินที่เชาใหแกบุคคลภายนอกเปนผูไดใชหรือรับ
ประโยชน” เชน นายดำเชาตึกแถวของนายขาว เพื่อทำการคา ตอมานายดำไดโอนสิทธิของตนใหไดใชหรือรับ
ประโยชนในตึกแถวนั้นใหแกนายเหลือง ซึ่งเปนบุคคลภายนอกเขาทำการคาในตึกแถวนั้นทั้งหมดหรือบางสวน
การโอนสิทธิการเชานิยมเรียกกันวา “เซง” ทั้งนี้เมื่อมีการโอนสิทธิการเชา ผูรับโอนสิทธิการเชาจะเขาสวมสิทธิ
เปนผูเชาโดยทำใหผูเชาเดิมขาดจากการเปนผูเชา ซึ่งการโอนสิทธิการเชาอาจเปนการโอนโดยมีคาตอบแทน
หรือไมก็ได (ไผทชิต เอกจริยกร, 2557, หนา 143)
จากเหตุผลที่กลาวมาแลวในขอ 1 โดยปกติการโอนสิทธิการเชาไมอาจกระทำได ทั้งนี้เพราะ
โดยปกติฝายผูให เชายอ มเพงเล็งถึงคุณ สมบัติข องผูเชาวาจะสมควรไดรับ ความไวว างใจในการใชแ ละดู แ ล
ทรัพยสินที่เชาหรือไมเปนเรื่องสำคัญ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1471/2494) สัญญาเชาจึงเปนสิทธิเฉพาะตัวของ
ผูเชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 119/2509) ผูเชาจึงไมอาจโอนสิทธิการเชาทรัพยสินที่ตนเชาไปใหบุคคลภายนอก
ได
มีขอยกเวนที่ผูเชาสามารถโอนสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชาไปใหคนอื่นได ถามีขอตกลงไวใน
สัญญาเชาหรือไดรับความยินยอมจากผูใหเชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 935/2508) ผูเชาก็สามารถโอนสิทธิการ
เชาทรัพยสินที่เชาได

- ๑๕ การโอนสิทธิการเชาจะมีผลตอเมื่อผูใหเชายินยอมดวย ดังนั้นในกรณีที่ผูใหเชาไมไดใหความยินยอม ผูรับโอน
สิทธิการเชาจะฟองใหศาลบังคับผูใหเชายอมใหโอนสิทธิการเชาไมได (คำพิพากษาฎีกาที่ 1977/2515) แม
ศาลจะพิพากษาใหผูเชาเดิมโอนสิทธิการเชาใหผูรับโอนสิทธิ คำพิพากษานั้นยอมผูกพันเฉพาะผูเชาเดิมกับผูรับ
โอนสิทธิการเชาซึ่งเปนคูความในคดีเทานั้น หาผูกพันผูใหเชาไม (คำพิพากษาฎีกาที่ 2017/2515)
การโอนสิทธิการเชา เปนการโอนสิทธิเรียกรองอยางหนึ่งจึงอยูในบังคับในเรื่องการโอนสิทธิ
เรียกรอง มาตรา 306 (คำพิพากษาฎีกาที่ 1630/2536) เชน ไดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงผูเชาจาก ส.ผูเชา
เดิ มมาเป น ดำผู เชา ใหม โดยระบุ ไวผู ให เช า ดำผู เช าใหม และ ส.ผู เช าเดิ ม ได ล งลายมื อชื่อ รับ ทราบการ
เปลี่ยนแปลงผูเชาตึกแถวแลว ดังนี้ถือไดวาผูใหเชา และ ส.ผูเชาเดิม ไดบอกกลาวการโอนและใหความยินยอม
การโอนสิ ทธิก ารเช า ตึก แถวเป นหนั งสือ ตามมาตรา 306 วรรคหนึ่ง การโอนสิ ทธิก ารเชาจึ งสมบูร ณ คำ
พิพากษาฎีกาที่ 1248/2538)
(3) หากผูเชาฝาฝนนำทรัพยสินที่เชาออกใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชา ผูใหเชามีสิทธิบอก
เลิกสัญญาเชานั้นได
เมื่อผูเชานำทรัพยสินที่เชาออกใหบุคคลภายนอกเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชา โดยไมไดรับความ
ยินยอมจากผูใหเชา ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชานั้นไดตามมาตรา 544 และไมจำตองกำหนดเวลาใหผู
เชาเหมือนกรณีตามมาตรา 560 และมาตรา 566 (คำพิพากษาฎีกาที่ 363/2509) และไมอยูในบังคับของ
มาตรา 387 อันเปนบททั่วไปวาดวยการเลิกสัญญาเพราะมาตรา 544 วรรคสอง บัญญัติไวโดยเฉพาะแลว (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 1050/2539)
6.2 การเชาชวงโดยชอบ
(1) การเชาชวงโดยผูใหเชายินยอม ผูเชาชวงยอมตองรับผิดตอผูใหเชาเดิมโดยตรง กลาวคือผูเชา
ชวงตองรับใหคาเชาใหแกผูใหเชา แมวาผูเชาชวงจะไดชำระคาเชาใหแกผูเชาเดิมไปแลว แตหากผูเชาเดิมไม
ชำระคาเชาใหแกผูใหเชา ผูใหเชามีสิทธิเรียกคาเชาจากผูเชาชวงได
(2) การเชาชวงโดยชอบเปนกรณีที่ผูใหเชายินยอมใหเชาชวง ผูเชาชวงจึงไมใชบริวารของผูเชาแต
อยางใด (คำพิพากษาฎีกาที่ 284/2504 (ประชุมใหญ)) ดังนั้นถาหากผูใหเชาฟองขับไลผูเชาเดิมโดยไมไดฟอง
ผู เช า ช ว งด ว ย ผู ใ ห เช า จะขอให ขั บ ไล ผู เช า ช ว งในฐานะบริ ว ารของผู เช า เดิ ม ไม ได (คำพิ พ ากษาฎี ก าที่
284/2504 (ประชุ ม ใหญ )) แต ถ าเป น การเชา ช ว งโดยไม ช อบผู เช า ช ว งถื อ เป น บริว ารของผู เช า เดิ ม (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 272/2495) และในการกรณีที่สัญญาเชาระหวางผูใหเชากับผูเชาเดิมระงับยอมทำใหสัญญา
เชาชวงผูเชากับผูเชาชวงระงับลงดวย (คำพิพากษาฎีกาที่ 5215/2531) เชน ผูเชาผิดนัดไมชำระคาเชาใหแก
ผูใหเชา เมื่อผูใหเชาบอกเลิกสัญญาเชาโดยชอบแลว ยอมมีผลใหสัญญาเชาชวงสิ้นสุดลงดวย (คำพิพากษาฎีกา
ที่ 471/2533)
สวนที่ 2 หนาที่ความรับผิดของผูใหเชาและผูเชา
สัญญาเชาทรัพยเปนสัญญาตางตอบแทน ผูใหเชาและผูเชาจึงมีหนี้อันเปนหนาที่ที่จะตองชำระหรือ
ปฏิบัติหนาที่ซึ่งกันและกัน กฎหมายจึงกำหนดหนาที่ ความรับผิดของผูใหเชาและผูเชาไวในหมวด 2 และหมวด
3 มาตรา 546 ถึงมาตรา 562 ซึ่งแยกพิจารณาเปน 1.หนาที่ความรับผิดของผูใหเชา 2.หนาที่ความรับ ผิด
ของผูเชา ดังนี้

- ๑๖ 1.หนาที่ความรับผิดของผูใหเชา
หนาที่ความรับผิดของผูใหเชาที่กำหนดมี 3 ประการ คือ
1.1 การสงมอบทรัพยสินที่เชา
หนาที่สงมอบทรัพยสินที่เชา มาตรา 546 บัญญัติวา “ผูใหเชาจำตองสงมอบทรัพยสินซึ่งใหเชา
นั้นในสภาพอันซอมแซมดีแลว” กลาวคือสัญญาเชาเปนสัญญาตางตอบแทนที่ผูใหเชามีหนาที่ใหผูเชาไดใชหรือ
ไดรับ ประโยชนในทรัพยสินที่เชา ผูใหเชาจึงมีห นาที่ตองสงมอบทรัพยสินที่ตกลงเชาใหแกผูเชาในสภาพอัน
ซอมแซมดีแลว ทั้งนี้ก็เพราะผูเชายอมตองการเชาทรัพยสินในสภาพที่ใชงานไดตามปกติเพื่อใหสมกับความ
ประสงคในการเชา เชน เชาบานเพื่ออยูอาศัยก็ยอมประสงคที่จะไดอยูบานในสภาพพรอมอยูอาศัยไมใชหลังคา
รั่ว ฝาบานพัง ระบบไฟฟาน้ำประปาใชการไมได หากมีความเสียหายในทรัพยสินที่เชาผูใหเชาจะตองซอมแซม
ใหกับมาดีแลวจึงคอยสงมอบใหผูเชาตอไป
หากผูใหเชาไมไดสงมอบทรัพยสินที่เชา สัญ ญาเชายอมไมสมบูรณและเมื่อมีขอพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาเชาก็ไมอาจฟองรองบังคับ คดีกันได เชน สัญ ญามีขอความวาผูเชาตกลงนำเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณวิทยุคมนาคมไปติดตั้ง ณ หนวยงานของจำเลยแตในวันที่จำเลยทำสัญญาโจทกไมไดสงมอบทรัพยที่เชา
คือวิทยุคมนาคมและอุปกรณใหแกจำเลยไดนำไปใชตามขอตกลงในสัญญาจึงขัดตอประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 546 สัญญายอมไมสมบูรณ ไมมีผลบังคับจำเลยตามสัญญาเชนกันโจทกจึงไมมีสิทธิเรียกคา
เช า ค า เสี ย หายและบั ง คั บ ให จ ำเลยคื น เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมพร อ มอุ ป กรณ แ ก โ จทก (คำพิ พ ากษาฎี ก าที่
8530/2544)
1.2 การชดใชคาใชจายแกผูเชา
ผูใหเชานอกจากมีหนาที่สงมอบทรัพยสินที่เชา และยังมีหนาที่บำรุงรักษาทรัพยสินที่ใหเชาอีก
ดวย ตามมาตรา 547 บัญญัติวา “ผูเชาตองเสียคาใชจายไปโดยความจำเปนและสมควรเพื่อรักษาทรัพยสินซึ่ง
เชานั้นเทาใด ผูใหเชาจำตองชดใชใหแกผูเชา เวนแตคาใชจายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและเพื่อซอมแซมเพียง
เล็กนอย” กลาวคือปกติแลวการบำรุงรักษาและการซอมแซม (เล็กนอย) ทรัพยสินที่เชาเปนหนาที่ของผูเชาตาม
มาตรา 553 สวนการรักษาทรัพยสินที่เชาตามมาตรา 547 เปนการบำรุงรักษาที่เปนการซอมแซมใหญ ยอม
อยูในความรับ ผิดชอบของผูใหเชา ทั้งนี้เพราะผูใหเชาเปน เจาของทรัพ ยสินที่เชา แตท รัพ ยสินอยูในความ
ครอบครองของผูเชากฎหมายจึงกำหนดใหผูเชาที่ตองเสียคาใชจายไปโดยความจำเปนและสมควรเพื่อรักษา
ทรัพยสิน ซึ่งเชานั้นเทาใด ผูใหเชาจะตองชดใชใหแกผูเชาเวนแตคาใชจายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและเพื่ อ
ซอมแซมเพียงเล็กนอย
ดังนั้ นคาใชจายเพื่อ การรักษาทรัพ ยสินนั้ นจะเป นการซอมแซมใหญ เชน เชาโรงภาพยนตร
ปรากฏวาอาคารโรงภาพยนตรทรุด และพื้นคอนกรีตแตกราวเสียหายมากหลายแหงเปนความเสียหายรายแรง
จนอาจเกิดการพังทลายเปนอันตรายแกผูเขาชมภาพยนตรไดจึงเปนเรื่องมีความจำเปนและสมควรที่จะตอง
ซอมแซมใหญอยางรีบดวนเพื่อรักษาโรงภาพยนตรใหสามารถใชการตอไปไมใหพังทลายไปเสียกอนมิใชกรณี
ตองซอมแซมเพียงเล็กน อยผูใหเชาจึงมีห นาที่ตองซอมแซมทรัพ ยสินที่เชาตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 547 (คำพิพากษาฎีกาที่ 1215/2535) แตถาเปนคาใชจายที่ผูเชาเสียไปเพื่อประโยชนแกผู

- ๑๗ เชาเองหรือซอมแซมเพื่อความสะดวกสบายในการอยูและความสวยงามของผูเชาเอง ผูเชาไมอาจเรียกใหผูให
เชาชดใหคืนไดเพราะไมใชคา ใชจายเพื่อรักษาทรัพยสินที่เชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 261/2507, 162/2512)
สิทธิในการเรียกใหผูใหเชาชดใชคาใชจายนี้แมในสัญญาเชาจะมิไดตกลงกันไวก็สามารถเรียกให
ผูใหเชาชดใชคืนไดเพราะเปนเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว (คำพิพากษาฎีกาที่ 14/2472)
1.3 หนาที่ของผูใหเชาซึ่งตองนำบทบัญญัติวาดวยซื้อขายมาบังคับใชโดยอนุโลม
มาตรา 549 บัญญัติวา “การสงมอบทรัพยสินซึ่งเชาก็ดี ความรับผิดของผูใหเชาในกรณี ชำรุด
บกพรองและรอนสิทธิก็ดี ผลแหงขอสัญญาวาจะไมตองรับผิดก็ดี เหลานี้ ทานใหบังคับดวยบทบัญญัติทั้งหลาย
แหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการซื้อขายอนุโลมความตามควร”
มาตรานี้ใหนำบทบัญญัติวาดวยซื้อขายในเรื่องดังตอไปนี้ มาบังคับใชโดยอนุโลม
(1) การสงมอบทรัพยสินที่เชา กลาวคือตกลงเชาทรัพยสินสิ่งใดผูใหเชาก็ตองสงมอบทรัพยสิน
สิ่งนั้นใหแกผูเชา (มาตรา 461) โดยการสงมอบนั้นจะทำอยางหนึ่งอยางใดก็ไดสุดแตใหทรัพยสินที่เชาไปอยูใน
เงื้อมมือของผูเชา (มาตรา 462) เชน เชารถยนตผูใหเชาก็ตองสงมอบกุญแจรถใหแกผูเชาหรือเชาหองพักก็ตอง
สงกุญแจหองพักใหแกผูเชา ถาหากเปนการเชาสังหาริม ทรัพยและผูใหเชากับผูเชาอยูตางสถานที่กัน การส ง
มอบทรัพยสินที่เชายอมสำเร็จเมื่อผูใหเชาสงมอบทรัพยสินที่เชานั้นใหแกผูขนสง (มาตรา 463) เชน เชาชุด
แตงงาน คูสมรสอยูจังหวัดเพชรบุรี เชาชุดที่รานในกรุงเทพฯ เมื่อผูใหเชาสงมอบชุดแตงงานแกผูขนสงแลวก็ถือ
วาผูใหเชาไดสงมอบทรัพยที่เชาแลว ซึ่งคาขนสงทรัพยสินที่เชาผูเชาจะตองเปนผูออกใช (มาตรา 464)
ผู เช า ต อ งส งมอบทรั พ ย สิน ที่ เช า ให ถู ก ต อ งตรงตามที่ ได ต กลงกั น ไว เช น เช า รถยนตเพื่ อ ทำ
การเกษตรก็ตองสงมอบรถยนตกระบะที่ใชบรรทุกพืชผลทางการเกษตรไมใชสงมอบรถยนตนั่งและตองไมสง
มอบทรัพยสินที่เชานอยหรือมากไปกวาที่ไดตกลงกันไว แยกพิจาณาดังนี้
ก)การเชาสังหาริมทรัพย กลาวคือถาผูใหเชาสงมอบทรัพยสินที่เชานอยกวาที่ไดตกลงกันไว ผูเชา
จะปดเสียไมรับเอาเลยก็ได แตถาผูเชารับเอาทรัพยสินนั้นไว ผูเชาตองใชคาเชาลดลงตามสวน (มาตรา 465
(1)) แตถาผูใหเชาสงมอบทรัพยสินที่เชามากกวาที่ไดตกลงกันไว ผูเชาจะรับเอาทรัพยสินนั้นไวเพียงตามสัญญา
และนอกกวานี้ปดเสียก็ได หรือจะปดเสียทั้งหมดไมรับเอาไวเลยก็ได ถาผูเชารับทรัพยสินที่สงมอบไวทั้งหมดผู
เชาก็ตองใชคาเชาตามสวน (มาตรา 465 (2)) หรือถาผูใหเชาสงมอบทรัพยสินที่เชาระคนกับทรัพยสินอยางอื่น
อันมิไดรวมอยูในสัญญาเชา ผูเชาจะรับเอาแตทรัพยที่เชาตามสัญญาและนอกจากนั้นปดเสียก็ได หรือจะปดเสีย
ทั้งหมดก็ได (มาตรา 465 (3))
ข)การเชาอสังหาริมทรัพย กลาวคือถาระบุจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดไวและผูใหเชาสงมอบทรัพยสินที่
เช านอยหรือมากไปกวาที่ตกลงกันไว ผูเชาจะปดเสียหรือรับเอาไวและใชคาเชาตามสวนก็ไดห รือแลวแตจะ
เลือก เชนตกลงเชาที่ดินเพื่อตั้งโรงงานจำนวน 100 ไร คิดคาเชารวมปๆละ 10,000 บาท ถาผูใหเชาสงมอบ
ที่ดินเนื้อที่ 90 ไร ก็ถือวานอยไปหรือสงมอบที่ดินเนื้อที่ 110 ไร ก็ถือวามากไป ดังนี้ผูเชาจะบอกปดไมรับมอบ
เลยหรือรับไวก็ไดโดยใชคาเชาตามสวนคือ 9,000 บาท หรือ 11,000 บาท แลวแตกรณี แตถาการขาดตก
บกพรองหรือล้ำจำนวนไมเกินรอยละหาของเนื้อที่ทั้งหมดที่ไดระบุไว ผูเชาจำตองรับเอาและใชคาเชาตามสวน
แตผูเชาอาจบอกเลิกสัญญาเสียไดในเมื่อขาดตกบกพรองหรือล้ำจำนวนถึงขนาดซึ่งหากผูเชาไดทราบกอนแลว
คงจะมิไดเขาทำสัญญานั้น เชาตามตัวอยางขางตนถาผูใหเชาสงมอบที่ดินจำนวน 95 ไร ซึ่งผูเชาไมอาจสราง

- ๑๘ โรงงานไดเพราะแบบแปลนไดกำหนดไวเปนการเฉพาะตามเนื้อที่ดินและไมอาจแกไขแปลนได ซึ่งถาผูเชาทราบ
กอนก็จะไมเขาทำสัญญาเชาแนนอน หรือผูใหเชาสงมอบที่ดินจำนวน 105 ไร มากไปกวาที่ตกลง 5 ไร ซึ่งผู
เชาจะตองเสียเงินคาปรับที่ดินอีกเปนเงินจำนวนมากกวางบประมาณที่มีจำกัด ซึ่งถาผูเชาทราบกอนก็จะไมเขา
ทำสัญญาเชา ดังนี้ผูเชาก็มีสิทธิปดไมรับและมอบเลิกสัญญาเชาเสียได
(2) ความรับผิดของผูใหเชาในกรณีชำรุดบกพรองและรอนสิทธิ กลาวคือหากทรัพยสินที่เชา
เกิดความชำรุดบกพรองทำใหเปนเหตุเสื่อมความเหมาะสมแกประโยชนจะใชตามสัญญาเชาผูเชาจะตองรับผิด
ในความชำรุดบกพรองนั้น (มาตรา 472) เชน นายดำเชารถยนตจากนายแดงจำนวน 1 คัน นายแดงสงมอบ
รถยนตที่ยังมิไดทำทะเบียนและแผนปายวงกลมใหนายดำ ถือวาผูนายแดงผูใหเชาสงมอบทรัพยสินที่เชาชำรุด
บกพรองไมเหมาะสมที่จะใชประโยชนตามสัญญาเชา นายแดงผูใหเชาจะตองรับผิดชอบจัดการทำทะเบียนและ
ปายวงกลมใหนายดำผูเชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 951/2544)
ผูใหเชาจะตองรับผิดเมื่อทรัพยสินที่เชาเกิดการรอนสิทธิของผูเชา (มาตรา 475) เชน นายดำเชา
ที่ดินจากนายแดงเพื่อปลูกบานอยูอาศัย แตนายดำไมอาจเขาไปปลูกบานไดเนื่องจากนายขาวปลูกบานอยูใน
ที่ดินที่เชานั้น ดังนี้เทากับนายดำผูเชาถูกนายขาวรอนสิทธิการเชา นายแดงผูใหเชาจะตองรับผิดในการรอนสิทธิ
เทานั้นตามมาตรา 475,479 ประกอบมาตรา 549 (คำพิพากษาฎีกาที่ 489/2507, 2902/2528) (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 779/2533, 4410/2528, 302/2530, 8705/2547, 409/2548 วินิจฉัยแนว
เดียวกัน)
(3) ผลแหงขอสัญญาวาจะไมตองรับผิด กลาวคือคูสัญญาเชาจะตกลงกันวาผูใหเชาจะไมตอง
รับผิดเพื่อความชำรุดบกพรองหรือเพื่อการรอนสิทธิก็ได (มาตรา 483) แตขอสัญ ญาวาจะไมตองรับผิดนั้ น
ยอมไมคุมผูใหเชาใหพนจากการตองสงเงินคาเชาคืน เวนแตจะไดระบุไวเปนอยางอื่น (มาตรา 484) และไม
อาจคุมความรับผิดของผูใหเชาในผลของการที่ผูใหเชาไดกระทำไปเองหรือผลแหงขอความจริงที่ผูใหเชาไดรูอยู
แลวและปกปดเสีย(มาตรา 485)
นอกจากมาตรา 549 จะไดกำหนดใหนำบทบัญญัติในเรื่องความรับผิดเพื่อชำรุดบกพรองตาม
สัญญาซื้อขายมาใชบังคับกับสัญญาเชาทรัพยโดยอนุโลมแลว บทบัญญัติของกฎหมายลักษณะเชาทรัพยก็ได
กำหนดความรับผิดของผูใหเชาในความชำรุดบกพรองไวในมาตรา 550 อีกดวย ดังนี้
มาตรา 550 บัญญัติวา “ผูใหเชายอมตองรับผิดในความชำรุดบกพรองอันเกิดขึ้นในระหวางเวลา
เชา และผูให เชาต องจัดการซอ มแซมทุ ก อยางบรรดาซึ่งเป นการจำเป น ขึ้น เวนแตก ารซอ มแซมชนิ ดซึ่ งมี
กฎหมายหรือจารีตประเพณีวาผูเชาจะพึงตองทำเอง” กลาวคือผูใหเชานอกจากมีหนาที่จะตองสงมอบทรัพยสิน
ที่เชาในสภาพอันซอมแซมดีแลว (มาตรา 546) หากในระหวางเวลาเชาทรัพยสินที่เชาจำเปนจะตองทำการ
ซอมแซมซึ่งการซอมใหญเปนเรื่องจำเปนและสมควรเพื่อรักษาทรัพยสินที่เชาใหอยูในสภาพใชงานไดเปนหนาที่
และความรับผิดชอบของผูใหเชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 1471/2548) ทั้งยังเปนหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด
แมไมไดกำหนดไวในสัญ ญาเชา ก็ตกในบั งคับ ของมาตรานี้ (คำพิ พ ากษาฎี กาที่ 798/2508) เวนแต ก าร
ซอมแซมที่กฎหมายหรือจารีตประเพณีวาจะพึงตองทำเอง เชน การซอมแซมเล็กนอยที่กฎหมายกำหนดใหผูเชา
จะตองซอมแซมเองตามมาตรา 553

- ๑๙ ความชำรุดบกพรองเสียหายในทรัพยสินที่เชาอันเกิดขึ้นในระหวางเวลาเชากำหนดใหเปนความ
รับผิดชอบของผูใหเชาในเรื่องนี้ ทานอาจารยอำนัคฆ คลายสังข อธิบายวา “เปนหนี้ตองเปนประกันตอความ
ชำรุดบกพรอง คือตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย หากไมมีขอตกลงยกเวนไวดวย ผูใหเชาก็คง
ตองรับผิดอยูตามหนี้หรือหนาที่ในขอนี้ เชนบานที่เชามีความชำรุดบกพรองหลังคาจึงพังทำใหทรัพยสินของผู
เชาไดรับ ความเสียหายและผูเชาไดรับ บาดเจ็บ ดังนี้ ผูใหเชาก็ตองรับ ผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายดังกลาวไดแกคารักษาพยาบาลที่ผูเชาไดบาดเจ็บและคาเสียหายที่เกิดแกทรัพยสินของผูเชาที่แตกหัก
เสียหายเพราะหลังคาพังทับนั้น สวนการซอมแซมหลังคาก็ถือวาเปนการซอมแซมใหญจึงเปนหนาที่ของผูให
เชา” (ไผทชิต เอกจริยกร, 2551, หนา 44)
แมผูใหเชาจะตองรับผิดในความชำรุดบกพรองอันเกิดขึ้นในระหวางเวลาเชา ก็ตาม แตถาความ
ชำรุดบกพรองแหงทรัพยสินที่เชานั้นไมเปนเหตุถึงแกผูเชาจะตองปราศจากการใชและประโยชน มาตรา 551
กำหนดวิธีใหผูเชาตองดำเนินการตามที่บัญญัติดังนี้ “ถาความชำรุดบกพรองแหงทรัพยสินที่เชานั้นไมเปนเหตุ
ถึงแกผูเชาจะตองปราศจากการใชและประโยชน และผูใหเชายังแกไขไดไซร ผูเชาตองบอกกลาวแกผูใหเชาให
จัดการแกไขความชำรุดบกพรองนั้นกอน ถาและผูใหเชาไมจัดทำใหคืนดีภายในเวลาอันสมควรผูเชาจะบอกเลิก
สัญ ญาเสีย ก็ได หากวาความชำรุดบกพรอ งนั้น รายแรงถึ งสมควรจะทำเชน นั้ น ” กลา วคือ แม ค วามชำรุก
บกพรองแหงทรัพยสินที่เชาไมถึงกับเปนเหตุที่ผูเชาปราศจากการใชหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินที่เชาและ
ผูใหเชายังแกไขได กฎหมายใหสิทธิแกผูเชาสามารถบอกเลิกสัญญาเชาไดแตตองประกอบดวยหลักเกณฑ 2
ประการ (ไผทชิต เอกจริยกร, 2551, หนา 42) คือ
ก) ผูเชาจะตองดำเนินการบอกกลาวแกผูใหเชาใหจัดการแกไขความชำรุดบกพรองนั้นเสียกอน
ซึ่งการบอกกลาวอาจบอกกลาวดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได หากผูใหเชาไมจัดการใหคืนดีภายในเวลาอัน
สมควร และ
ข) ความชำรุดบกพรองที่จะตองการซอมแซม ตองรายแรงถึงสมควรจะตองทำการซอมแซมโดย
พิจารณาตามขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ ไป เชน รถยนตที่เชาเพลาขาด หรือบานที่เชาฝาบานพังไป 1 แถบ
2. หนาที่ความรับผิดของผูเชา
กฎหมายไดกำหนดหนาที่ความรับผิดของผูเชาไวดังนี้
2.1 การใชและสงวนทรัพยสินที่เชา
2.1.1 การใชทรัพยสินที่เชา
หนาที่ใชทรัพยสินที่เชา มาตรา 552 บัญ ญัติวา “อันผูเชาจะใชทรัพยสินที่เชาเพื่อการ
อยางอื่นนอกจากที่ใชกันตามประเพณีนิยมปกติ หรือการดังกำหนดไวในสัญญานั้น ทานวาหาอาจจะทำไดไม”
กลาวคือมาตรา 552 กำหนดใหผูเชาตองใชทรัพยสินที่เชาโดยชอบซึ่งแยกพิจารณาไดประการ 2 ประการคือ
(1) ตองใชทรัพยสินที่เชาตามประเพณีนิยมปกติ กลาวคือการเชาบานตามประเพณีนิยม
ก็ยอมตองใชเปนที่อยูอาศัย ดังนั้นการใชบานที่เชาทำสถานรานคาหรือโรงมหรสพ จึงเปนการใชที่ผิดประเพณี
นิยมเปนการใชที่ไมชอบ เวนแตกำหนดไวในสัญญาใหใชอยางอื่นนอกจากใชอยูอาศัยได สวนการใชตามปกติ
ไดแกการใชตามปกติธรรมดาที่ควรใชสำหรับทรัพยสินที่เชานั้น เชน เชารถยนตสำหรับนั่งก็ควรใชนั่ง แตผูเชา

- ๒๐ กลับนำไปใชบรรทุกของ ดังนี้ถือไดวาเปนการใชทรัพยสินทีเชาผิดปกติและเปนการใชที่ไมชอบเชนกัน (ไผทชิต
เอกจริยกร, 2551, หนา 53) (คำพิพากษาฎีกาที่ 650/2546, 8602/2542, 1246/2504)
(2) ตองใชทรัพยสินที่เชาเพื่อการที่กำหนดไวในสัญญา กลาวคือขอตกลงในสัญญาเชา
กำหนดไวอยางไร ผูเชาก็ตองใชทรัพยสินที่เชาตามที่กำหนดไว เชน สัญ ญาเชาระบุวาเปนการเชาที่ดินเพื่อ
กอสรางอาคารพาณิชยทำเปนรานอาหาร ผูเชากลับนำสระน้ำขนาดใหญมาเก็บไวเพื่อนำออกจำหนายแกลูกคา
ถือเปนการใชทรัพยที่เชาเปนอยางอื่นนอกเหนือการที่กำหนดในสัญญา (คำพิพากษาฎีกาที่ 1257/2546)
หรือเชาหองเพื่อการคาแตมิไดทำการคาเลยเพราะผูเชาถูกจำคุกเสียและไมมีเงินทุนการที่ผูเชาเปลี่ยนเจตนาเชา
เพื่ อทำการคาเปนอยูอาศัยเปนการเปลี่ยนเจตนาฝายเดียว ตองหามตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 552 (คำพิพากษาฎีกาที่ 282/2508)
2.1.2 หนาที่ตองสงวนทรัพยสินที่เชา
หนาที่ตองสงวนทรัพยสินที่เชา มาตรา 553 บัญญัติวา “ผูเชาจำตองสงวนทรัพยสินที่เชา
นั้นเสมอกับที่วิญูชนจะพึงสงวนทรัพยสินของตนเอง และตองบำรุงรักษาทั้งทำการซอมแซมเล็กนอยดวย”
กลาวคือ สัญ ญาเชาทรัพ ยมิใชสัญ ญาที่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพ ยสิน ให แกผูเชา ผูเชาเป นเพี ย งผูใชห รือไดรั บ
ประโยชนจากทรัพยสินที่เชา กฎหมายจึงกำหนดใหผูเชามีหนาที่ (หนี้) ตองสงวนทรัพยสินที่เชาไว 2 ประการ
คือ
(1) ผูเชามีหนาที่ตองสงวนทรัพยสินที่เชา ซึ่งมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดใหผูเชาสงวน
ทรัพยสินที่เชาในระดับเสมอกับที่วิญูชนจะพึงสงวนทรัพยสินของตนเอง กลาวคือการสงวนทรัพยสินเสมอกับ
ที่วิญูชนจะพึงสงวนทรัพยสินของตนเอง หมายถึง การที่บุคคลที่มีความรูผิดชอบตามปกติควรจะไดใชความ
ระมัดระวังอยางธรรมดาดูแลรักษาทรัพยสินของตนอยางไร ผูเชาก็ตองมีหนาที่ดูแลรักษาทรัพยสินที่เชาใน
ระดับเดียวกับบุคคลนั้นเชน ลูกจางของผูเชาขับรถยนตคันที่เชาไปชนกับตนไมขางทาง จึงเปนการที่ลูกจางอัน
เปนตัวแทนของผูเชามิไดสงวนทรัพยสินที่เชาอยางวิญูชนพึงสงวนทรัพยสินของตนเอง (คำพิพากษาฎีกาที่
6502/2546) หรือสัญญาเชามีขอความวา ผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายตางๆ ที่เกิดจากการใชรถ
ที่เชา รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุและเหตุสุดวิสัยเปนตน ขอที่ผูใหเชาตองรับผิดชอบในความ
เสียหายตางๆ ที่เกิดจากการใชรถที่เชานั้น หมายความถึงการที่ผูเชาใชรถที่เชาอยางปกติธรรมดาตามประเพณี
นิยม โดยไดสงวนทรัพยสินนั้นเชนวิญูชนจะพึงสงวนทรัพยสินของตนเอง ผูเชาจึงจะไมตองรับผิดในความ
เสียหายตางๆ ที่โดยปกติยอมเกิดขึ้นจากการใชรถยนตที่เชา เมื่อลูกจางของผูเชาไดขับรถยนตที่เชาดวยความ
ประมาทไปชนกับรถยนตคันอื่นไดรับความเสียหายอันเปนการละเมิด ผูเชาจึงตองรับผิดในความเสียหายของ
ทรัพยสินที่เชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 2452/2525)
(2) ผูเชามีหนาที่ตองบำรุงรักษาทั้งทำการซอมแซมเล็กนอย กลาวคือเชารถยนตใชเปน
พาหนะไปทำงาน ผูเชาก็ตองตรวจดูน้ำมันเครื่องยนตเติมน้ำกลั่นหรือเติมลมยางรถอยางวิญูชนพึงบำรุงรักษา
รถยนตของตนเอง สวนการซอมแซมนั้นกฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่ของผูเชาเฉพาะการซอมแซมเล็กนอยซึ่ง
อยางไรเปนการซอมแซมใหญ ห รือเล็ก นอยตองพิ จ ารณาขอเท็จจริงเปน เรื่อ งๆไป เชน เชารถยนตเมื่อยาง
รถยนตแตกใชงานไมไดผูเชาก็ตองผูนำรถไปปะยางใหใชงานไดหรือเชาบานอยูอาศัยเมื่อกลอนประตูหลุดผูเชาก็
ตองเปนซอมแซมใหกลับมาใชงานไดตามปกติหรือผูเชาเชาอาคารเพื่อเปนสำนักงานทนายความ นายดำซึ่งอยู

- ๒๑ ที่ดินขางเคียงกอสรางตึกโดยใชเครื่องจักรใหญทุบอาคารจนทำใหอาคารที่ผูเชาไดรับความเสียหายแตกราวจน
ใชงานไมไดผูเชาจึงมาฟองนายดำฐานละเมิดเรียกคาเสียหาย ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ตามสัญญาเชากำหนดใหผูเชา
ตองรักษาซอมแซมสถานที่เชารวมทั้งสิ่งตกแตงและเครื่องอุปกรณใหอยูในสภาพเรียบรอยตลอดระยะเวลาเชา
ดวยทุนทรัพยของผูเชาเองนั้น หมายถึงการบำรุงรักษาตามปกติและซอมแซมเล็กนอยเทานั้น มิไดกำหนดใหผู
เชามีหนาที่ตองซอมแซมใหญแตอยางใด เมื่อไดความวาอาคารที่เชาเสียหายมากยากที่จะซอมแซมใหกลับคืนดี
ได ตองรื้อถอนและปลูกสรางขึ้นใหมและถึงแมวาจะตองทำการซอมแซมโครงสรางของอาคารกับ ฐานราก
บางสวนและทำการหลอเสาเพิ่มขึ้นรวมทั้งซอมแซมโครงอาคารภายนอก สวนความเสียหายภายในซึ่งมีมากได
รื้อออกแลวกอขึ้นใหม ความเสียหายดังกลาวก็เปนกรณีรายแรงตองซอมแซมใหญซึ่งไมใชหนาที่และความรับ
ผิดของผูเชาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา 553 หากแตเปน หนาที่ของผูใหเชาที่จะต อง
จัดการซอมแซมทุกอยางที่จำเปนเพื่อใหผูเชาไดใชและไดรับประโยชนตามวัตถุประสงคในการเชา การกระทำ
ของนายดำจึงเปนการกระทำละเมิดตอผูใหเชาเจาของอาคารที่ผูเชาเชาอยู แมผูใหเชาจะมีระเบียบปฏิบัติวา ผู
เชาจะตองเปนผูปลูกสรางอาคารยกใหเปนกรรมสิทธิ์ของใหผูใหเชา แลวผูใหเชาจึงจะใหสิทธิในการเชา ซึ่งทำ
ใหผูเชาตองเสียคาใชจายในการปลูกสรางอาคารขึ้นใหม ก็เปนคาใชจายผูเชาสมัครใจเขาทำนิติกรรมผูกนิติ
สัมพันธกับผูใหเชา มิใชเกิดจากการกระทำละเมิดของนายดำ ผูเชาไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายสวนนี้จากนายดำ
(คำพิพากษาฎีกาที่ 989/2549)
2.2 การใหผูใหเชาหรือตัวแทนเขาตรวจทรัพยสิน
เมื่อสัญญาเชาทรัพยมิไดเปนการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชา ดังนั้นทรัพยสินที่เชาก็ยังเปน
ผูใหเชาอยูจึงมีความจำเปนที่ผูใหเชาจะตองเขาไปตรวจดูทรัพยสินหากมีความชำรุดจำเปนตองซอมแซมก็จักได
ดำเนินการได มาตรา 555 จึงบัญ ญัติวา “ผูเชาจำตองยอมให ผูให เชาหรือตัวแทนของผูให เชาเขาตรวจดู
ทรัพยสินที่เชาเปนครั้งคราว ในเวลาและระยะอันสมควร” กลาวคือผูเชาเปนผูครอบครองทรัพยสินที่เชาอยู
หากผูใหเชาหรือตรวจแทนประสงคขอตรวจดูทรัพยสินนั้นเมื่อเปนเวลาอันสมควรก็ตองยอมใหผูใหเชาหรือ
ผูแทนเขาตรวจดูทรัพยสินนั้นได
2.3 การซอมแซมและการจัดการเพื่อปกปองภยันตรายแกทรัพยสิน
2.3.1 กรณีมีเหตุใหผูเชาตองซอมแซมทรัพยสินที่เชา
มาตรา 556 บัญญัติวา “ถาในระหวางเวลาเชามีเหตุจะตองซอมแซมทรัพยสินซึ่งเชานั้น
เปนการเรงรอน และผูใหเชาประสงคจะทำการอันจำเปนเพื่อที่จะซอมแซมเชนวานั้นไซร ทานวาผูเชาจะไมยอม
ใหทำนั้นไมได แมถึงวาการนั้นจะเปนความไมสะดวกแกตน ถาการซอมแซมเปนสภาพซึ่งตองกินเวลานานเกิน
สมควร จนเปนเหตุใหทรัพยสินนั้นไมเหมาะแกการที่จะใชเพื่อประโยชนที่เชามา ผูเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็
ได”
ถามีเหตุจะตองซอมแซมทรัพยสิน (ซอมแซมใหญ) โดยเรงรอน ในระหวางอายุสัญญาเชา
ซึ่งจำเปนตองซอมแซมในการรักษาทรัพยสินที่เชา กฎหมายกำหนดวาผูเชาตองยอมใหผูใหเชาเขาทำการ
ซอมแซมทรัพยสินที่เชาผูเชาจะไมยอมใหทำไมได แตใหสิทธิแกผูเชาบอกเลิกสัญ ญาเชาถาการซอมแซมเป น
สภาพที่ตองกินเวลานานเกินสมควร จนเปนเหตุใหทรัพยสินนั้นไมเหมาะสมแกการที่จะใชเพื่อประโยชนที่เชา

- ๒๒ มา เชน เชาบานอยูอาศัยปรากฏวาเสาของบานพังไป 2 ตน จำเปนตองเขาซอมแซมเพื่อรักษาทรัพยสินนั้น ผู
เชาจะตองยอมใหผูใหเชาเขาทำการซอมแซมเสานั้น แตถาการซอมแซมใหเวลานานมากผูเชายอมใหสิทธิบอก
เลิกสัญญาเชาได
2.3.2 กรณีที่ผูเชาตองแจงเหตุใหผูใหเชาโดยพลัน
มาตรา 557 บัญญัติวา “ในกรณีอยางใดๆ ดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ
(1) ถาทรัพยสินที่เชานั้นชำรุดควรที่ผูใหเชาจะตองซอมแซมก็ดี
(2) ถาจะตองจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อปดปองภยันตรายแกทรัพยสินนั้น
(3) ถาบุคคลภายนอกรุกล้ำเขามาในทรัพยสินที่เชาหรือเรียกอางสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง
เหนือทรัพยสินนั้น
ในเหตุดั่งกลาวนั้นใหผูเชาแจงเหตุแกผูใหเชาโดยพลัน เวนแตผูใหเชาจะไดทราบเหตุนั้นอยู
กอนแลว
ถาผูเชาละเลยเสียไมปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ไซร ทานวาผูเชาจะตองรับผิดตอผูใหเชาใน
เมื่อผูใหเชาตองเสียหายอยางใดๆ เพราะความละเลยชักชาของผูเชานั้น”
กฎหมายกำหนดใหผูเชามีหนาที่ตองแจงใหผูใหเชาทราบโดยพลัน เมื่อมีกรณีอยางใดๆ
ดังตอไปนี้ (ไผทชิต เอกจริยกร, 2551, หนา 56) คือ
(1) เมื่อทรัพยสินที่เชานั้นชำรุดควรที่ผูใหเชาจะตองซอมแซม กลาวคือเปนการซอมแซม
ใหญ มิใชการซอมแซมเล็กนอยเพราะการซอมแซมเล็กนอยเปนหนาที่ของผูเชาอยูแลว
(2) เมื่อจะตองจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อปดปองภยันตรายแกทรัพยสินนั้น เปนกรณี
ความเสียหายนั้นอยางไมเกิดแกทรัพยสินแตมีเหตุอันควรคิดไดวาอาจเกิดภยันตรายแกทรัพยสินที่เชาและควรที่
จะไดจัดการปองกันภยันตรายนั้น เชน บานเชาอยูริมแมน้ำบางปะกงถูกน้ำเซาะตลิ่งพังใกลตัวบานเขาทุกที
ควรที่จะจัดการทำเขื่อนมิใหดินพัง ผูเชาก็ตองแจงใหผูเชาทราบ เวนแตผูใหเชาจะทราบอยูแลว
(3) เมื่อบุคคลภายนอกรุกล้ำเขามาในทรัพยสินที่เชา หรือเรียกอางสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง
เหนือทรัพยสินนั้น เชน นายดำเชาที่ดินของนายแดงจำนวน 1 แปลง เปนที่ดินมือเปลา ระหวางอายุสัญญาเชา
นายขาวเขา รบกวนสิ ท ธิแ ยง การครอบครองที่ ดิน นั้ น โดยอ างวา เป น ของตน ดั งนี้ ถื อ ไดวา นายขาวซึ่ งเป น
บุคคลภายนอกไดรุกล้ำเขามาในทรัพยสินที่เชาและเรียกอางสิทธิเหนือทรัพยสินแลว นายดำจะตองแจงใหนาย
แดงทราบทันทีหากไมแจงและพนกำหนด 1 ป นายแดงจะเสียสิทธิในการฟองเอาคืนซึ่งการครอบครองในที่ดิน
นั้น นายดำจะตองรับผิด เวนแตนายแดงจะทราบอยูแลว
2.4 การดัดแปลงหรือตอเติมทรัพยสินที่เชา
มาตรา 558 บัญญัติวา “อันทรัพยสินที่เชานั้น ถามิไดรับอนุญาตของผูใหเชากอน ผูเชาจะทำ
การดัดแปลงหรือตอเติมอยางหนึ่งอยางใดหาไดไม ถาและผูเชาทำไปโดยมิไดรับอนุญาตของผูใหเชาเชนนั้นไซร
เมื่อผูใหเชาเรียกรองผูเชาจะตองทำใหทรัพยสินนั้นกลับคืนคงสภาพเดิมทั้งจะตองรับผิดตอผูใหเชาในความสูญ
หายหรือบุบสลายอยางใดๆ อันเกิดแตการดัดแปลงตอเติมนั้นดวย”
ถาไมไดรับอนุญาตจากผูใหเชากอน ผูเชาจะทำการดัดแปลงหรือตอเติมทรัพยสินที่เชาไมได หาก
ผูเชาทำการฝาฝนผูใหเชาสามารถเรียกรองใหผูเชาทำใหทรัพยสินที่เชากลับคืนคงสภาพเดิมทั้งจะตองรับผิดใน
เสียหายอันเกิดจากการดัดแลงหรือตอเดิมอยางใดๆ ตอผูใหเชา

- ๒๓ การฝาฝน ตามมาตรานี้ ผูให เชา ไมมี สิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาเชาคงมีสิทธิเพี ย งเรีย กใหผู เชาทำให
ทรัพยสินที่เชากลับคืนสภาพเดิมและรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายจากการนั้น (คำพิพากษาฎีกาที่
502/2490) เนื่องจากมาตรานี้มิใชกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยคูสัญญาจึงอาจตกลงใหผูใหเชามี
สิทธิบ อกเลิกสัญ ญาเชาไดถาผูเชา ดัดแปลงหรือตอ เติมทรัพยสินที่เชาโดยไมไดอนุญ าตจากผูให เชาได (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 8367/2547) การอนุญาตใหดัดแปลงหรือตอเติมทรัพยสินที่เชาของผูใหเชาอาจกระทำดวย
วาจาก็ได (คำพิพากษาฎีกาที่ 1077-1079/2515) แมสัญญาเชาจะระบุวาตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ
อักษรหรือหนังสือก็ตาม (คำพิพากษาฎีกาที่ 1376/2521 (ประชุมใหญ)) เพราะถือวาผูใหเชาสละขอหามใน
สัญญานั้นแลว เมื่อผูใหเชาอนุญาตใหดัดแปลงหรือตอเติมดวยวาจาแลว ผูใหเชาจึงไมอาจบอกเลิกสัญญาเชาได
นอกจากนั้นการอนุญาตโดยปริยายก็มีได เชน ผูเชาดัดแปลงอาคารที่เชาโดยลำพังซึ่งผูใหเชาทราบดีแตมิได
ทักทวงวากลาวใดๆ ถือไดวาผูใหเชาอนุญาตใหดัดแปลงโดยปริยาย ผูใหเชาจะยกเอาเหตุดังกลาวมาเลิกสัญญา
และฟองขับไลผูเชาไมได (คำพิพากษาฎีกาที่ 728/2496)
2.5 การชำระคาเชา
ผูเชามีหนาที่ตองชำระคาเชาใหแกผูใหเชาซึ่งในเรื่องกำหนดการชำระคาเชาบัญญัติไวในมาตรา
559 วา “ถาไมมีกำหนดโดยสัญญาหรือโดยจารีตประเพณีวาจะพึงชำระคาเชา ณ เวลาใด ทานใหชำระเมื่อสิ้น
ระยะเวลาอันไดตกลงกำหนดกันไวทุกคราวไป กลาวคือวาถาเชากันเปนรายปก็พึงชำระคาเชาเมื่อสิ้นป ถาเชา
กันเปนรายเดือนก็พึงชำระคาเชาเมื่อสิ้นเดือน” กลาวคือหนาที่ตองชำระคาเชาถือเปนหนาที่หลักในสัญญาเชา
ทรัพยพอๆ กับหนาที่ของผูใหเชาที่ตองสงมอบทรัพยสินที่เชา ทั้งยังเปนขอบงชี้สำคัญที่ทำใหเห็นวาเปนสัญญา
เชา เพราะการทำสัญญาใหผูเชาไดใชหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินที่เชา แตถาผูเชาไมมีหนาที่ตองชำระคา
เชา สัญญานั้นก็ไมใชสัญญาเชา แมคูสัญญาจะเรียกวาสัญญาเชาก็ตาม สัญญานั้นอาจเปนสัญญายืมใชคงรูป
หรือสิทธิอาศัย (คำพิพากษาฎีกาที่ 630/2491)
“คาเชา” โดยปกติแลวจะกำหนดชำระกันเปนเงินตรา แตคสู ัญญาอาจจะกำหนดชำระคาเชาเปน
ทรัพยอยางอื่นก็ได เชน เชานาคูสัญญาตกลงชำระคาเชาเปนขาวเปลือกก็ได
กำหนดเวลาชำระคาเชานั้นเมื่อคูสัญญากำหนดใหชำระคาเชาเมื่อใดผูเชาก็ตองชำระตามที่ไดตก
ลงกันไวในสัญญานั้น เชากำหนดชำระคาเชากันเปนรายเดือนไมเกินวันที่ 5 ของแตละเดือน หรือกำหนดชำระ
คาเชาเปนรายปกำหนดชำระในวันที่ 1 มกราคมของทุกปเปนตน
กรณีที่ไมไดกำหนดเวลาชำระคาปรับกันไวก็ตองถือตามจารีตประเพณีทองที่ทำสัญญาเชากันวา
ในทองถิ่นนั้นมีจารีตประเพณีเกี่ยวกับการเชาไวอยางไรก็ปฏิบัติไปตามนั้น เชนเชากระบือใชทำนา หากจารีต
ทองถิ่นนั้นกำหนดวาชำระคาเชากันเมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว ก็ตองชำระคาเชาเมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวของแตละป
กรณีที่ไมมีกำหนดโดยสัญญาหรือโดยจารีตประเพณีวาจะพึงชำระคาเชา ณ เวลาใด กฎหมาย
กำหนดใหชำระคาเชาเมื่อสิ้นระยะเวลาอันไดตกลงกำหนดกันไวทุกคราวไป เชน ถากำหนดการเชาเปนราย
เดื อนก็ตองชำระคาเชาทุกสิ้นเดือน หรือกำหนดเชาเปนรายปก็ตองชำระคาเชาทุก สิ้นป ถาเชากันเปน ราย
สัปดาหก็ตองชำระคาเชาเมื่อสิ้นสัปดาห เชากันเปนรายวันก็ตองชำระคาเชาเมื่อสิ้นวันเปนตน
สวนวาการชำระคาเชาจะชำระ ณ ที่แหงใดนั้นถามิไดกำหนดไวในสัญญา ผูเชาก็ตองชำระ ณ
ภูมิลำเนาของผูใหเชาซึ่งเปนเจาหนี้ตามมาตรา 324

- ๒๔ หากผูเชาไมชำระคาเชาผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชานั้น ทั้งนี้มาตรา 560 บัญญัติวา “ถาผู
เชาไมชำระคาเชา ผูใหเชาจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได
แตถาคาเชานั้นจะพึงสงเปนรายเดือน หรือสงเปนระยะเวลายาวกวารายเดือนขึ้นไป ผูใหเชาตอง
บอกกลาวแกผูเชากอนวาใหชำระคาเชาภายในเวลาใด ซึ่งพึงกำหนดอยาใหนอยกวาสิบหาวัน” กลาวคือเมื่อผู
เชาไมชำระคาเชาถือวาผิดสัญญาเชาในเรื่องสำคัญกฎหมายจึงกำหนดใหสิทธิแกผูใหเชาบอกเลิกสัญญาเชาเสีย
ก็ได แตถาคาเชามีกำหนดชำระกันเปนรายเดือนหรือระยะเวลายาวกวานั้นเชาชำระกันเปนรายสองเดือน ราย
สามเดือนหรือรายป ผูใหเชาจะบอกเลิกสัญญาเชาทันทีไมไดจะตองบอกเตือนใหผูเชาขำระคาเชาเสียกอนโดย
กำหนดเวลาใหชำระภายในเวลาไมนอยกวา 15 วัน หากพนกำหนดเวลาที่แจง ผูเชายังไมชำระคาเชาผูใหเชา
จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชานั้นได ดังนั้นการที่ผูใหเชาไมไดบอกกลาวใหผูเชาชำระคาเชากอน แตกลับบอกเลิก
สัญญาทันทีการบอกเลิกสัญญานั้นจึงไมมีผลสัญญาเชายังไมระงับสงผลใหผูใหเชาไมมีสิทธิฟองขับไลผูเชาได
สวนการเชาที่มีกำหนดชำระคาเชาที่สั้นกวารายเดือ น เชน ชำระคาเชาเปน รายสัป ดาห หรือ
รายวัน เมื่อผูเชาไมชำระคาเชา ผูใหเชายอมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวใหชำระคา
เชากอนแตอยางใด
อยางไรก็ตามบทบัญญัติตามมาตรา 560 วรรคสอง ที่ใหบอกกลาวใหชำระคาเชากอนบอกเลิก
สัญญาเชา ไมใชบทบัญญัติอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คูสัญญาจึงอาจตก
ลงเปนอยางอื่นได เชน กำหนดไวถาผูเชาไมชำระคาเชา 1 เดือนถือวาสัญญาเชาสิ้นสุดโดยไมตองบอกเลิก (คำ
พิ พากษาฎีก าที่ 192/2521) หรือกำหนดวาถาผูเชาผิดสัญ ญาขอใดขอหนึ่ง ผูใหเชากลับ เขาครอบครอง
ทรัพยสินที่เชาและบอกเลิกสัญญาไดทันที (คำพิพากษาฎีกาที่ 2421/2520, 3767/2547)
2.6 การรับและสงคืนทรัพยสินที่เชา
มาตรา 561 บัญญัติวา “ถามิไดทำหนังสือลงลายมือชื่อของคูสัญญาแสดงไวตอกันวาทรัพยสินที่
ใหเชามีสภาพเปนอยูอยางไร ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาผูเชาไดรับทรัพยสินที่เชานั้นไปโดยสภาพอันซอมแซม
ดีแลว และเมื่อสัญ ญาไดเลิกหรือระงับ ลง ผูเชาก็ตองสงคืนทรัพยสินในสภาพเชนนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวา
ทรัพยสินนั้นมิไดซอมแซมไวดีในขณะที่สงมอบ”
เมื่อสัญญาเชาเลิกหรือระงับลง ผูเชามีหนาที่ตองสงคืนทรัพยสินที่เชาใหแกผูใหเชา ซึ่งไดรับมอบ
มาในสภาพอยางไรก็ตองคืนใหในสภาพเชนนั้น นอกจากนี้ยังมีขอสันนิษฐานอันเปนคุณแกผูใหเชาไวกอนวาผู
เชาไดรับทรัพยสินที่เชามาโดยสภาพอันซอมแซมดีแลว แตผูเชาก็อาจพิสูจนไดวาทรัพยสินนั้นมิไดซอมแซมไวดี
ในขณะที่สงมอบได เชน เชาที่ดินเพื่อกอสรางโครงเหล็กติดตั้งปายโฆษณา เมื่อสัญญาเชาเลิกกัน ผูเชามีหนาที่
ตองสงคืนที่ดินแกผูใหเชาในภาพที่ไดรับมอบมากลาวคือตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางทั้งหมดซึง่ รวมถึงเสาเข็มของผู
เชาออกไปจากที่ดินที่เชาดวย (คำพิพากษาฎีกาที่ 5692/2546) หรือเชาที่ดินปลูกบานเพื่ออยูอาศัย เมื่อ
สัญญาเชาระงับผูเชาตองสงคืนที่ ดินซึ่งเปนทรัพยสินที่เชาให แกผูใหเชาในสภาพเรียกรอยโดยจะตองรื้อถอน
บานซึ่งผูเชาปลูกออกไป (คำพิพากษาฎีกาที่ 6470/2537)
ในกรณีสัญญาเชาที่นาเมื่อสัญญาเลิกกันหรือระงับลง และผูเชาไดเพาะปลูกขาวลงแลว กฎหมาย
(มาตรา 571) กำหนดใหผูเชามีสิทธิที่จะครองนานั้นตอไปจนกวาจะเสร็จการเกี่ยวเก็บ แตตองเสียคาเชาซึ่งถือ
เปนขอยกเวนมาตรานี้

- ๒๕ 2.7 ความรับผิดของผูเชาในการกระทำของบุคคลอื่นและอายุความฟองคดี
มาตรา 562 บัญญัติวา “ผูเชาจะตองรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอยางใดๆ อันเกิดขึ้นแก
ทรัพยสินที่เชา เพราะความผิดของผูเชาเอง หรือของบุคคลซึ่งอยูกับผูเชา หรือของผูเชาชวง
แตผูเชาไมตองรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแตการใชทรัพยสินนั้นโดยชอบ”
แมผูเชาจะมีสิทธิไดใชหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินที่เชาแตผูเชาก็ตองใชทรัพยสินที่เชาดวย
ความระมัดระวังดูแลรักษาทรัพยสินที่เชาอยางวิญูชนพึงดูรักษารักษาทรัพยของตน หากผูเชาจงใจกระทำหรื
อประมาทเลินเลอทำใหทรัพยสินที่เชาสูญหายหรือเสียหายโดยผูเชาไมปฏิบัติตามขอสัญญาเชาหรือที่กฎหมาย
กำหนดไว ผูเชาก็ตองรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายนั้น ไมวาจะเปนความผิดของผูเชาเองหรือของบุคคล
ซึ่งอยูกับผูเชาหรือของผูเชาชวง เชน ผูเชาไดเชาเรือมาดจากผูใหเชา โดยผูกเรือดวยเชือกติดกับแพเฝาอยูจน
เวลาตีสี่ แตพอฝนตกผูเชาจึงขึ้นไปนอนบนแพแลวหลับไปแสดงวาไมไดใชความระมัดระวังพอสมควรเมื่อเรือถูก
คนรายลักไปผูเชาตองรับผิดใชราคาเรือแกผูใหเชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 607/2490) หรือเชาเรือน แลวเรือน
เกิดบุบสลายเสียหายขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลอื่นในระหวางที่ผูเชาอยูอันเปนความผิดของผูเชาไมสงวน
ทรัพยสินที่เชา ผูเชาตองรับผิดตอผูใหเชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 805/2497) หรือลูกจางของผูเชา ขับรถที่เชา
ไปดวยความประมาทไปชนกับรถคันอื่นจนไดรับความเสียหาย ผูเชาตองรับผิดในความเสียหายของรถที่เชาตอ
ผูใหเชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 2452/2525)
แต ถ าผูเช า ใช ทรัพ ย สิ น ที่ เช าโดยชอบ ผู เช า ก็ ไม ต อ งรับ ผิด ในความสู ญ หายหรือ บุ บ สลายใน
ทรัพยสินที่เชาแตอยางใด ดังนั้นความสูญหายหรือเสียหายเกิดจากการใชงานทรัพยตามปกติหรือเกิดเพราะเหตุ
สุดวิสัย เชน เชาเรือไปบรรทุกสิ่งของและลากจูงเรือลำเลียง เคลื่อนลมจัดผิดปกติจนทำใหเรือจม เปนเหตุ
สุดวิสัย (คำพิพ ากษาฎีกาที่ 465/2497) หรือเชากระบื อ ไปทำนา กระบือถูกคนรายปลนเอาไปผูเช าไม
สามารถขัดขืนได ความสูญหายของทรัพยสินที่เชาไมใชความผิดของผูเชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 831/2522,
119/2522) ดังนี้ผูเชาไมตองรับผิดตอผูใหเชา
ในเรื่องอายุความฟองรองเกี่ยวกับสัญญาเชานั้น มาตรา 563 บัญญัติวา “คดีอันผูใหเชาจะฟองผู
เชาเกี่ยวแกสัญ ญาเชานั้นทานหามมิใหฟองเมื่อพนกำหนดหกเดือนนับแตวันสงคืนทรัพยสินที่เชา” กลาวคือ
อายุความกรณีที่ผูใหเชาฟองผูเชาเกี่ยวกับสัญญาเชามีอายุความ 6 เดือน นับแตวันสงคืนทรัพยสินที่เชา
การฟองเกี่ยวกับสัญญาเชา หมายถึง การฟองผูเชาที่ล ะเมิดขอตกลงตางๆ ที่กำหนดไวใน
สัญญา หรือฟองใหรับผิดตามกรณีตางๆที่กฎหมายบัญญัติไวหรือการฟองกรณีผูเชาปฏิบัติผิดหนาที่ผูเชา
โดยทั่วไป (คำพิพากษาฎีกาที่ 91/2512) เชน ฟองใหผูเชาชำระเบี้ยปรับหรือคาปรับตามสัญญาเชาวัน
ละ 200 บาทของคาเชาแตละงวดที่ยังไมไดชำระ เปนการฟองใหผูเชารับผิดเพราะผูเชาปฏิบัติผิดสัญญา
เชา จึงมีอายุความ 6 เดือน ตามมาตรา 563 (คำพิพากษาฎีกาที่ 7463/2553, 368/2549)
สวนที่ 3 ความระงับแหงสัญญาเชา
สั ญ ญาเชา เป น สัญ ญาที่ ผู ให เช า ตกลงให ผู เช า ได ใช ห รือ ได รับ ประโยชน ในทรั พ ย สิ น ที่ เช า อย า งมี
กำหนดเวลา สัญญาเชาจึงตองมีความระงับแหงสัญญาเชาอยูเสมอ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงได
กำหนดความระงับแหงสัญญาเชา การบอกเลิกสัญญาเชาทั้งผลแหงการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ใหเชาและ
การอื่นที่สืบเนื่องจากการสิ้นสุดแหงการเชาไวในหมวด 4 มาตรา 564 ถึงมาตรา 571 ซึ่งแยกพิจารณาเปน

- ๒๖ 1. ความระงับ แหงสัญ ญาเชาและการบอกเลิกสัญ ญาเชา 2. กรณีที่ทรัพ ยสินที่ใหเชาสูญ หาย 3. การโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ใหเชา 4.กรณีการครองทรัพยสินที่เชาเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเชา ดังนี้
1. ความระงับแหงสัญญาเชาทรัพยและการบอกเลิกสัญญาเชา
ความระงับแหงสัญญาเชาและการบอกเลิกสัญญาเชาทรัพย แยกพิจารณาดังนี้
1.1 สัญญาเชาระงับไปดวยตายของผูเชา
แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่องเชาทรัพยจะมิไดกำหนดใหสัญญาเชาระงับเพราะ
เหตุผูเชาถึงแกความตายก็ตาม แตการเชาทรัพยสินนั้น ปกติฝายผูใหเชายอมเพงเล็กถึงคุณสมบัติของผูเชาเปน
สำคัญวาจะสมควรไดรับความไววางใจในการใชทรัพยที่เชาและในการดูแลรักษาทรัพยที่เชาหรือไม สิทธิของผู
เชาจึงมีสภาพเปนการเฉพาะตัว เมื่อผูเชาถึงแกความตายสัญญาเชายอมเปนอันระงับ ไป (คำพิพากษาฎีกาที่
1471/2494, 568/2498) ดังนั้นแมทายาทของผูเชาอยูในทรัพยที่เชาตอมาก็ไมกอใหเกิดสัญญาเชาใหมแต
อยางใดแตเปนการอยูโดยอาศัยสิทธิของผูใหเชาเทานั้น (คำพิพากษาฎีกาที่ 119/2509) นอกจากนั้นสิทธิ
การเช า ไม ใ ช ท รั พ ย สิ น จึ ง ไม อ าจตกทอดแก ท ายาทของผู เช า ได (คำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 1537/2500,
925/2501)
เมื่อสัญญาเชาระงับไปดวยความตายของผูเชา หากผูใหเชาไมประสงคใหทายาทของผูเชาอยูใน
ทรัพยสินที่เชาตอไปยอมฟองขับไลไดทันทีเพราะไมมีกฎหมายใหบอกกลาวกอนฟองแตอยางใด (คำพิพากษา
ฎีกาที่ 540/2517)
แมสัญญาเชาทรัพยยอมระงับไปดวยความตายของผูเชาและสิทธิการเชาไมตกทอดไปยังทายาท
ของผูเชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 5859/2530, 1471/2491, 383/2540) เพราะถือวาเปนสิทธิเฉพาะตัว
ของผูเชา แตสำหรับผูใหเชานั้นถือวาคุณสมบัติของผูใหเชาไมใชสาระสำคัญของสัญญาเชา ดังนั้นแมผูใหเชาจะ
ถึงแกความตายสัญ ญาเชาก็ไมระงับทายาทของผูใหเชายอมรับ โอนไปทั้งสิทธิและหนาที่ตามสัญ ญาเชา (คำ
พิ พ ากษาฎี ก าที่ 698/2540) และดว ยหลัก ที่ ว าผู ให เชา หาจำตอ งเป น เจ าของทรัพ ย สิน ที่ ให เช า ไม (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 102/2525, 7252/2543, 1035/2547) ซึ่งบางกรณีทรัพยสินที่เชาอาจตกอยูในสิทธิ
เก็บกินและผูทรงสิทธิเก็บกินไดนำทรัพยสินนั้นออกใหเชา ผูทรงสิทธิเก็บกินจึงเปนผูใหเชาได (มาตรา 1417)
แตปญหาวาหากผูทรงสิทธิถึงแกความตายและทำใหสิทธิเก็บกินนั้นสิ้นไปตามมาตรา 1418 วรรคทาย จะทำ
ใหสัญ ญาเชาระงับ ไปดวยหรือไม ซึ่งเรื่องนี้ศาลฎีกาไดมีคำวินิจ ฉัย ไวในคำพิพากษาฎีกาที่ 2297/2541
“..........ท. ในฐานะผูทรงสิทธิเก็บกินไดทำสัญญาใหจำเลยเปนผูเชาที่ดินพรอมตึกแถวมีกำหนดเวลา 30 ป โดย
มีการทำสัญญาเชาและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ แมหลังจากทำสัญญาเชา ท. ผูทรงสิทธิเก็บกินถึงแก
ความตายอันเปนผลใหสิทธิเก็บกินสิ้นไปตาม มาตรา 1418 วรรคทาย ก็ตาม แตก็ไมกระทบถึงสิทธิของจำเลย
ซึ่งเปนบุคคลภายนอก การสิ้นไปของสิทธิเก็บกินหามีผลทำใหสัญญาเชาระงับไปไม”
เมื่ อ ระยะเวลาตามสั ญ ญาเช าครบกำหนดเวลาเช า แล วโดยผู ให เชา ไม ยิน ยอมให ผู เช าอยู ใน
ทรัพยสินที่เชา หากผูเชายังคงอยูในทรัพยสินที่เชายอมเปนการผิดสัญญาเชาและเปนละเมิดตอผูใหเชา ผูใหเชา
ยอมมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากผูเชาไดทั้งในฐานะผิดสัญญาเชาและฐานกระทำละเมิด ตามมาตรา 420 (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 923/2549)

- ๒๗ 1.2 สัญญาเชาระงับเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ไดตกลงกัน
มาตรา 564 บัญญัติวา “อันสัญญาเชานั้น ทานวายอมระงับไปเมื่อสิ้นกำหนดเวลาที่ไดตกลงกัน
ไว มิพักตองบอกกลาวกอน”
สัญญาเชาเปนสัญ ญาที่คูสัญญาตกลงไดใชหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินที่เชาชั่วระยะเวลา
อันมีจำกัด คูสัญ ญาจะตกลงเชากันตลอดไปโดยไมมีเวลาสิ้นสุดไมได ไมวาจะเปนการเชาสังหาริมทรัพยหรือ
อสังหาริมทรัพย จะเห็นไดจากมาตรา 540 กำหนดใหการเชาอสังหาริมทรัพยหามมิใหกำหนดเวลาเชากันเกิน
กวา 30 ป มีขอยกเวนการเชาที่กำหนดเวลาเชาตลอดอายุของผูเชาหรือผูใหเชาเทานั้นที่กฎหมายอนุญาตให
ทำกั น ได ต ามมาตรา 541 (อำนั คฆ คลา ยสังข, 2555, หน า 79) ดังนั้ น สั ญ ญาเชา ยอ มระงับ ไปเมื่ อ สิ้ น
กำหนดเวลาที่ไดตกลงกันไวโดยไมตองมีการบอกกลาวกอน (คำพิพากษาฎีกา 1062/2539) เชน สัญญาเชา
กำหนดเวลาเชากันไว 3 ป ทำสัญ ญาเชาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 สัญ ญาเชายอมระงับ เมื่อ สิ้นกำหนด
ระยะเวลา 3 ป กลาวคือสิ้นกำหนดเวลาในวันที่ 1 มกราคม 2553 โดยไมตองมีการบอกกลาวใดๆกอน (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 1035/2547) หรือกำหนดเวลาเชาใหสิ้นสุดในวันที่ 1 พฤศจิกายน เมื่อถึงกำหนดวันที่ 1
พฤศจิกายน สัญญาเชาก็ระงับไปทันที (คำพิพากษาฎีกาที่ 894/2542)
สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยที่ตกลงระยะเวลาเชากันเกิน 3 ป แตมิไดทำหนังสือและจดทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาที่ กฎหมายมิไดกำหนดใหมีผลเปนโมฆะ แตมีผลใหบังคับไดเพียง 3 ป ตามมาตรา 538
สั ญ ญาเช า ประเภทนี้ ศ าลฎี ก าวิ นิ จ ฉั ย ว า การเช า ตามสั ญ ญาเช า ในช ว ง 3 ป แ รก เป น สั ญ ญาเช า ที่ มี
กำหนดเวลาเชาตามมาตรา 564 ดังนั้นหากไมมีขอตกลงใหผูใหเชาบอกเลิกสัญญาเชาไดกอนครบเวลาเชา 3
ป ผูใหเชาก็ไมอาจบอกเลิกสัญญาเชาได (คำพิพากษาฎีกาที่ 53/2546)
สั ญ ญาเช า อสัง หาริม ทรั พ ย ที่ ต กลงระยะเวลาเช า กั น เกิน 3 ป แต มิ ได ท ำหนั ง สื อ และจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ยอมมีผลใหบังคับไดเพียง 3 ป เมื่อครบกำหนดเวลา 3 ป หากผูเชายังคง
อยูในทรัพยที่เชาโดยผูใหเชาไมทักทวง ตองถือวาเปนการเชาตอไปโดยไมมีกำหนดเวลาตามมาตรา 570
หากตอมาผูใหเชาประสงคจะเลิกสัญญาเชาผูใหเชาจะตองบอกกลาวตามมาตรา 566 (คำพิพากษาฎีกาที่
2196/2545)
1.3 กรณีเชาถือสวนและเชานา
การระงับแหงสัญญาเชาถือสวนและเชานานั้น มาตรา 565 บัญญัติวา “การเชาถือสวนนั้น ทาน
ใหสันนิษฐานไวกอนวาเชากันปหนึ่ง
การเชานาก็ใหสันนิษฐานไวกอนวาเชากันตลอดฤดูทำนาปหนึ่ง”
กลาวคือเปนขอสันนิษฐานเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการเชาถือสวน การเชานา ซึ่งศาสตราจารยอำ
นัคฆ คลายสังข อธิบายไววา “เปนเพียงขอสันนิษฐานของกฎหมายในเบื้องตน การเชาถือสวนและเชานา ใน
กรณีที่มีขอโตแยงในเรื่องกำหนดเวลาเชากัน เมื่อมีขอพิพาทเปนคดีขึ้นกฎหมายสันนิษฐานเบื้องตนวาเชากัน 1
ป หรือฤดูทำนา 1 ป แต คูสั ญ ญาอาจนำพยานหลั กฐานมาสื บ หั กลางข อสั นนิ ษ ฐานนี้ ให เห็ นว ามีขอ ตกลง
กำหนดเวลากันไวแนนอนแลวเปนอยางอื่นได ฉะนั้นการที่จะถือวาการเชาถือสวนมีกำหนด 1 ป หรือเชานามี
กำหนดตลอดฤดูทำนา 1 ปดังขอสันนิษฐานนั้น จึงไดแกกรณีมีขอโตแยงเรื่องกำหนดเวลาเชาไมอาจตกลงกันได
ทั้งไมมีขอเท็จจริงแนชัดเปนอยางอื่นแลว จึงจะนำขอสันนิษฐานของกฎหมายไปใชบังคับ” (อำ-นัคฆ คลายสังข,
2555, หนา 81)

- ๒๘ กรณีที่สัญญาเชาที่นาไดเลิกหรือระงับลงแตผูเชาเก็บเกี่ยวขาวยังไมแลวเสร็จมาตรา 571 บัญญัติ
วา “ถาสัญญาเชาที่นาไดเลิกหรือระงับลง เมื่อผูเชาไดเพาะปลูกขาวลงแลวไซร ทานวาผูเชายอมมีสิทธิที่จะ
ครองนานั้นตอไปจนกวาจะเสร็จการเกี่ยวเก็บ แตตองเสียคาเชา” กลาวคือใหสิทธิผูเชาครองนานั้นเพื่อจัดการ
เก็บเกี่ยวขาวใหเสร็จแตตองเสียคาเชาใหแกผูใหเชาดวย
1.4 กรณีกำหนดเวลาเชาไมปรากฏในความที่ตกลงกันหรือไมพึงสันนิษฐานได
สัญญาเชาที่ไมมีกำหนดเวลาเชานั้น หากจะเลิกสัญญาจะตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว
ตามมาตรา 566 ซึ่งบัญญัติวา “ถากำหนดเวลาเชาไมปรากฏในความที่ตกลงกันหรือไมพึงสันนิษฐานไดไซร
ทานวาคูสัญญาฝายใดจะบอกเลิกสัญญาเชาในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเปนกำหนดชำระคาเชาก็ไดทุกระยะ
แตตองบอกกลาวแกอีกฝายหนึ่งใหรูตัวกอนชั่วกำหนดเวลาชำระคาเชาระยะหนึ่งเปนอยางนอยแตไมจำตอง
บอกกลาวลวงหนากวาสองเดือน”
กลาวคือกฎหมายใหสิทธิแกคูสัญญาเชาทั้งสองฝายสามารถบอกเลิกสัญญาเชาไดโดยไมมีฝายใด
ประพฤติผิดสัญญา (อำนัคฆ คลายสังข, 2555, หนา 84) แตทั้งนี้ตองเปนสัญญาเชาที่ไมมีกำหนดเวลาเชา
ซึ่งสัญญาเชาที่ไมกำหนดเวลาเชา เชน สัญญาเชาที่คูสัญญากำหนดแตอัตราคาเชาไวสวนกำหนดเวลาเชา
ไมไดกำหนดไวในสัญญาแตอยางใด (คำพิพากษาฎีกาที่ 4175/2530, 6170/2551) หรือสัญญาเชาที่มี
กำหนดเวลาเชา แตเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเชาแลวผูเชายังคงครองทรัพยสินที่เชาอยูผูใหเชารูแลวไมทักทวง
ตามมาตรา 570 หรือสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยที่มีกำหนดเวลาเชาเกินกวา 3 ป แตมิไดทำเปนหนังสือและ
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งมีผลใชบังคับไดเพียง 3 ป ตามมาตรา 538 เมื่อครบเวลา 3 ปแลวผูเชา
ยังคงอยูในทรัพยสินที่เชาโดยผูใหเชาไมทักทวง ถือวาระยะเวลาหลังจาก 3 ป เปนการเชาที่ไมมีกำหนดเวลา
เชา ตามมาตรา 570 (คำพิพากษาฎีกาที่ 2196/2545)
สัญญาเชาที่ไมมีกำหนดเวลาเชาดังกลาวกฎหมายกำหนดใหสิทธิคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญา
เชาได โดยกำหนดวิธีการบอกเลิกสัญญาเชาไวดังนี้
(1) บอกเลิกสัญญาเชาขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเปนกำหนดชำระคาเชา
(2) บอกกลาวแกอีกฝายหนึ่งใหรูตัวกอนชั่วกำหนดเวลาชำระคาเชาระยะหนึ่งเปนอยางนอย
(3) แตไมจำตองบอกกลาวลวงหนากวา 2 เดือน
ตัวอยาง สัญญาเชาหองพักกำหนดชำระคาเชาทุกวันสิ้นเดือน หากผูใหเชาประสงคจะบอกเลิก
สัญญาเชาจะตองบอกกลาวใหผูเชารูตัวกอนลวงหนานับแตวันสิ้นเดือนอันเปนวันกำหนดชำระคาเชาไมนอย
กวา 1 เดือน เพื่อใหมีผลเปนการเลิกสัญญาเชาเมื่อถึงกำหนดชำระคาเชาในเดือนถัดไป ถาผูใหเชาบอกเลิก
สั ญ ญาไปถึ งผู เชา ในวั น ที่ 15 กรกฎาคม 2557 ซึ่ ง ถือ ว า เป น การบอกกลา วเลิ ก สัญ ญาในวัน ที่ 31
กรกฎาคม 2557 และมีผลเปนการเลิกสัญญาเชาเมื่อครบกำหนดชำระคาเชาในเดือนถัดไปคือวันที่ 31
สิงหาคม 2557 (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 1297/2524)
ในกรณีที่ก ำหนดชำระคาเชากัน นานกวา 1 เดือน เชน กำหนดชำระคาเชาเปนราย 3 เดือน
หรือรายป ดังนี้การบอกกลาวไมตองบอกกลาวลวงหนากวา 2 เดือน กลาวคือถากำหนดชำระคาเชาเปนรายป
เมื่อผูใหเชาบอกกลาวขอเลิกสัญญาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ยอมมีผลเปนการเลิกสัญญาในวันที่ 15
กันยายน 2557 หรือการบอกกลาวจะไมถึง 2 เดือน แตเมื่อผูใหเชายื่นฟองขับไลผูเชาภายหลังการบอก

- ๒๙ กลาวเลิกสัญญาไปแลวกวา 2 เดือน ก็ถือวาการฟองเปนบอกกลาวตามมาตรานี้ ผูใหเชาจึงมีอำนาจฟองผู
เชาได (คำพิพากษาฎีกาที่ 1070/2508, 700/2515)
การบอกกลาวเลิกสัญ ญาเชาตามมาตรา 566 กฎหมายไมไดบังคับ ใหตองทำเปนหนังสือ (คำ
พิ พ ากษาฎี ก าที่ 1006/2495, 831-833/2520) จึ ง บอกกล า วด ว ยวาจาได (คำพิ พ ากษาฎี ก าที่
6899/2539)
การเชาอสังหาริมทรัพยที่มิไดมีหลักฐานเปนหนังสือซึ่งเปนกรณีที่ไมอาจฟองรองบังคับคดี
ตามสัญญาเชาไดตามมาตรา 538 หากผูใหเชาตองการขับไลผูเชายอมฟองไดทันทีโดยไมตองบอกกลาว
ใหเวลาตามมาตรา 566 กอนแตอยางใด (คำพิพากษาฎีกาที่ 627/2510, 20/2519)
2 กรณีทรัพยสินซึ่งใหเชาสูญหาย
2.1 กรณีทรัพยสินที่เชาสูญหายไปทั้งหมด
สัญญาเชาเปนสัญญาที่ผูเชาไดใชหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินที่เชา หากทรัพยสินที่เชาสูญ
หายไป มาตรา 567 จึงบัญญัติวา “ถาทรัพยสินซึ่งใหเชาสูญหายไปทั้งหมดไซร ทานวาสัญญาเชาก็ยอมระงับ
ไปดวย” กลาวคือสัญญาเชายอมระงับไปดวยเหตุที่ทรัพยสินที่ใหเชาสูญหายไปทั้งหมด ไมวาทรัพยสินที่ใหเชา
นั้นจะเปนสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยก็ตาม เมื่อทรัพยสินที่เชาสูญหายไปทั้งหมดยอมทำใหสัญญาเชา
ระงับไปทันที สวนสาเหตุที่กฎหมายใหสัญญาเชาระงับไปดวยเหตุทรัพยสินที่เชาสูญหายไปทั้งหมดก็เพราะตัว
ทรัพยสินที่เชานั้นเปนวัตถุแหงหนี้ตามสัญญาเชาทรัพย เมื่อทรัพยสินที่เชาสูญหายไปทั้งหมดยอมไมมีวัตถุแหง
หนี้อยูอีกตอไป (ไผทชิต เอกจริยกร, 2551, หนา 179)
ส ว นการสู ญ หายจะเป น เพราะความผิ ด ของคู สั ญ ญาฝ า ยหนึ่ ง ฝ า ยใดหรือ เป น ความผิ ด ของ
บุคคลภายนอกหรือเปนเพราะเหตุสุดวิสัยก็ทำใหสัญญาเชาระงับสิ้นไปเชนกัน (อำ-นัคฆ คลายสังข, 2555,
หนา 91)
สัญญาเชายอมระงับไปดวยเหตุที่ทรัพยสินที่ใหเชาสูญหายไปทั้งหมด เชน เมื่อตึกแถวซึ่งเปนวัตถุ
แห ง การเช า ซึ่ ง โจทก เ ช า จากจำเลย ถู ก เพลิ ง ไหม ห มดสิ้ น สั ญ ญาย อ มระงั บ ไป (คำพิ พ ากษาฎี ก าที่
1292/2509) หรือหองแถวไมถูกไฟไหมเหลือแตพื้นซีเมนตชั้นลางกับเสาที่ไหมเกรียม ผูเชาซอมเพิ่มเติมชั้น
ลางแลว อยูทำการคา ถือ วาหอ งแถวหมดสภาพสัญ ญาระงับ ไปตามมาตรา 567 แลว (คำพิพากษาฎี กาที่
1057/2520) หรือเมื่อหองแถวซึ่งเปนวัตถุแหงการเชาถูกไฟไหมหมดสิ้นสัญญาเชายอมระงับไปตามมาตรา
567 (คำพิพากษาฎีกาที่ 1346/2517) ที่วาทรัพยสินที่เชาสูญหายไปทั้งหมดทำใหสัญญาเชาระงับไปนั้น
จะตองเปนตัวทรัพยสินที่เชานั้นสูญหาย เสียหายหรือถูกทำลายไปทั้งหมด ไมคงสภาพที่จะเปนวัตถุแหงหนี้ตาม
สัญญาเชาไดอีก ดังนั้นสิ่งที่สูญหายเสียหายหรือถูกทำลายไปไมใชตัวทรัพยสินที่เชายอมไมทำใหสัญญาเชาระงับ
ไป เชน เชาที่ดินเพื่อปลูกบานอาศัย แมบานนั้นจะถูกไฟไหมเสียหายทั้งหลังก็ไมทำใหสัญญาเชาระงับ (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 281/286/2502, 1366/2505, 1955/2523)
หากการสูญหายของทรัพยสินที่เชาเป นความผิดของคูสัญ ญาฝายใดฝายหนึ่ง ศาสตราจารยอำ
นัคฆ คลายสังข อธิบายไววา “คูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็ฟองเรียกคาเสียหายได เชน ผูใหเชาประสงคจะรื้อบานเชา
เพื่อปลูกเปนตึกแถวใหเชาเรียกเงินกินเปลา ไดบอกเลิกสัญญาและใหผูเชาขนยายไป แตเนื่องจากสัญญาเชายัง
ไมครบกำหนด ผูเชาไมยอมเลิกสัญญาและคงครอบครองอยูอาศัยในบานเชาตลอดมา ผูใหเชาจึงใชผูอื่นลอบ

- ๓๐ วางเพลิงไฟไหมบานและทรัพยสินของผูเชาที่อยูในบานเชาหมดสิ้น ดังนี้สัญญาเชาระงับ และผูใหเชาตองรับผิด
ชดใชคา สินไหมทดแทนความเสียหายที่ทรัพยสินของผูเชาถูกไฟไหมนั้นดวย” (อำนัคฆ คลายสังข, 2555, หนา
91)
2.2 กรณีทรัพยสินที่เชาสูญหายไปเพียงบางสวน
กรณีที่ทรัพยสินที่เชาสูญหายไปเพียงบางสวนบังคับตามมาตรา 568 ซึ่งบัญญัติวา“ถาทรัพยสิน
ซึ่งใหเชาสูญหายไปแตเพียงบางสวนและมิไดเปนเพราะความผิดของผูเชา ทานวาผูเชาจะเรียกใหลดคาเชาลง
ตามสวนที่สูญหายก็ได
ในกรณีเชนนี้ ถาผูเชาไมสามารถใชสอยทรัพยสินสวนที่ยังคงเหลืออยูนั้นสำเร็จประโยชนไดดั่งที่
ไดมุงหมายเขาทำสัญ ญาเชาไซร ทานวาผูเชาจะบอกเลิกสัญ ญาเสียก็ได” กลาวคือเมื่อทรัพยสินที่ใหเชาสูญ
หายไปเพียงบางสวน กฎหมายมิไดกำหนดใหสัญญาเชาระงับเพราะทรัพยสินอันเปนวัตถุแหงหนี้ตามสัญญาเชา
ยังคงมีอยู กฎหมายกำหนดเพียงใหผูเชามีสิทธิเรียกใหผูใหเชาลดคาเชาลงตามสวนที่สูญหาย แตตองเปนกรณีที่
ความสูญหายบางสวนแหงทรัพยสินนั้นมิไดเกิดจากความผิดของผูเชา
แตถาปรากฏวาทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยูนั้น ผูเชาไมสามารถใชสอยใหสำเร็จประโยชนตามที่มุง
หมายที่เขาทำสัญญาเชาไดกฎหมายใหสิทธิแกผูเชาจะบอกเลิกสัญญาเชานั้นเสียก็ได
ตัวอยาง เชาบานแฝด 3 หลัง เปนบาน 3 ฤดู หลังหนึ่งๆ เหมาะสำหรับ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดู
รอน คาเชาเดือนละ 6,000 บาท หากไฟไหมไปเสีย 1 หลัง โดยมิใชความผิดของผูเชา ผูเชาก็มีสิทธิเรียกรอง
ใหลดคาเชาลงเหลือเดือนละ 4,000 บาท หรือ เชาบานที่มีเรือนคนใช เมื่อเรือนคนใชถูกไฟไหมหมดทั้งหลัง
หากการที่ผูเชาจะอยูในบานที่เชาตอไป ผูเชาจะตองมีและใชเรือนคนใชใหคนใชอยู เมื่อขาดเรือนคนใช ทั้งบาน
ก็คับแคบไมสามารถอยูตอไปไดตามปกติสุขดังที่มุงหมายเขาทำสัญญา ผูเชาก็บอกเลิกสัญญาได (อำนัคฆ คลาย
สังข, 2555, หนา 92)
คูสัญญาอาจตกลงวาหากทรัพยสินที่เชาสูญหายหรือเสียหายไปบางสวนสัญญาเชานั้นระงับไปได
เชน สัญญาเชาหองเพื่ออยูอาศัย โดยมีขอสัญญาวา ถาหองเชาเกิดอัคคีภัย สัญญาเชาเปนอันระงับ หองเชาถูก
ไฟไหมไปบางสวนซอมแซมก็ใชอยูอาศัยได แตเมื่อหองเชาถูกไฟไหมยอมทำสัญญาเชาระงับไป (คำพิพากษา
ฎีกาที่ 177-186/2519, 1443/2503 (ประชุมใหญ))
3. การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชา
โดยเหตุที่สัญญาเชาทรัพยมิใชสัญญาที่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกผูเชาแตอยางใด หากแตเป น
เพียงสัญญาใหใชหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินที่เชาเทานั้น กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชาจึงยังเปนของผูให
เช า ผูใหเชาในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ยอมมีอำนาจโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นใหแกผูอื่นได ตามมาตรา
1336 ไมวาจะเปนการขาย แลกเปลี่ยนหรือให ซึ่งมาตรา 569 ไดบัญญัติวา “อันสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย
นั้นยอมไมระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินซึ่งใหเชาผูรับโอนยอมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนซึ่ง
มีตอผูเชานั้นดวย”
ซึ่งการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชาแยกพิจารณาไดดังนี้

- ๓๑ 3.1 กรณีทรัพยสินที่ใหเชาเปนสังหาริมทรัพย
ถาผูใหเชาโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่ใหเชาซึ่งเปนสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลภายนอกยอมทำให
สัญญาเชานั้นสิ้นสุดลง บุคคลภายนอกผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชาไมตองผูกพันตามสัญญาเชาที่ผูให
เชามีตอผูเชาแตอยางใด ผูรับโอนกรรมสิทธิ์มีอำนาจเรียกใหผูเชาสงมอบทรัพยสินใหในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์
ไดทันที ผูเชาไมอาจฟองผูใหเชาหรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ใหปฏิบัติตามสัญญาเชาได ผูเชาคงมีเพียงสิทธิเรียกรอง
ใหผูใหเชารับผิดชดใชคา สินไหมทดแทนความเสียหายเพราะมีการรอนสิทธิอันเกิดจากความผิดของผูใหเชา เชน
นาย ก. เชารถยนตของนาย ข. จำนวน 1 คัน มีกำหนดเวลาเชา 6 เดือน นาย ก. ใชรถยนตไดเพียง 1 เดือน
นาย ข. ก็เอารถยนตคันดังกลาวโอนใหแกนาย ค. นาย ค. ยอมมีสิทธิเรียกเอารถยนตคันนั้นไดทันที โดยที่นาย
ก. ไมมีสิทธิที่จะฟอง นาย ข. หรือนาย ค. ใหปฏิบัติตามสัญญาเชาได แตการกระทำของนาย ข. ถือวาเปนการ
รอนสิทธิเพราะความผิดของ นาย ข. ที่โอนรถยนตใหนาย ค. ดังนี้ นาย ก. จึงมีสิทธิฟองนาย ข. ใหรับผิดชดให
คาสินไหมทดแทนความเสียหายเชาคาเชารถยนตคันอื่นและเสียคาเชาแพงขึ้นได (อำนัคฆ คลายสังข, 2555,
หนา 66)
กรณีที่ทรัพยสินที่เชาเปนอสังหาริมทรัพย เชน เรือนที่อาศัยถาผูใหเชาขายเรือนดังกลาวใหแก
บุคคลภายนอกอยางสังหาริมทรัพย กลาวคือผูซื้อตองรื้อถอนเรือนไป หากยังอยูในอายุสัญญาเชาระหวางผูให
เชากับผูเชา ผูซื้อตองรับโอนไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนซึ่งมีตอผูเชาจนกวาสัญญาเชานั้นจะสิ้นสุดลง (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 2725/2532)
คำพิพากษาฎีกาที่ 2725/2532 จำเลยซื้ออาคารพิพาทอยางสังหาริมทรัพยโดยตองรื้อถอนไป
เมื่ออาคารพิพาทยังอยูในอายุสัญ ญาเชา ระหวางโจทกกับเจาของเดิมจำเลยผูซื้อตองรับโอนไปทั้งสิทธิและ
หนาที่ของผูโอนซึ่งมีตอผูเชา จำเลยตองปฏิบัติตามสัญญาเชาจนกวาสัญญาเชาสิ้นสุดลง
3.2 กรณีทรัพยสินที่ใหเชาเปนอสังหาริมทรัพย
กรณี ที่ ท รั พ ย สิ น ที่ เ ช า เป น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย มาตรา 569 บั ญ ญั ติ ว า “อั น สั ญ ญ าเช า
อสังหาริมทรัพยนั้นยอมไมระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินซึ่งใหเชา ผูรับโอนยอมรับไปทั้งสิทธิและ
หนาที่ของผูโอนซึ่งมีตอผูเชานั้นดวย” ดังนั้นการโอนกรรสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยสินอันเปนทรัพยสินที่เชามีผล
ดังนี้
(1) สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยไมระงับ กลาวคือการเชาอสังหาริมทรัพยแมมีการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่เชาสัญญาเชาก็ไมระงับไป
(2) ผู รับ โอนกรรมสิ ท ธิ์ในอสังหาริมทรัพ ยที่ เชา ย อมรับ โอนไปทั้ งสิท ธิและหน า ที่ข องผู โอน
กลาวคือผูรับโอนตองรับสิทธิและหนาที่ของผูใหเชาตามสัญญาเชา โดยเขาสวมฐานะเปนผูใหเชาตามสัญญาเชา
ตอไป แมผูรับโอนจะรูหรือไมรูถึงการเชานั้นหรือไมก็ตาม เชน สัญญาเชามีขอความวาผูเชาจะไมนำตึกแถวที่
เชาไปใหเชาชวงหรือใหผูเชาอยู เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูใหเชา เมื่อผูเชาผิด
สัญญาเชาโดยนำตึกแถวไปใหบุคคลอื่นเชา โดยไมไดรับความยินยอม ผูรับโอนยอมมีสิทธิเลิกสัญญาเชาได (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 2282/2527)
การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพ ยอันเปนทรัพยสินที่เชา ซึ่งผูรับ โอนตองรับไปทั้งสิทธิและ
หนาที่ของผูโอน ใชบังคับเฉพาะการเชาที่มีหลักฐานเปนหนังสือหรือทำเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน

- ๓๒ เจาหนาที่ตามมาตรา 538 เทานั้น (คำพิพากษาฎีกาที่ 70/2522) เชน สัญญาเชาที่ดินตลอดชีวิตของผูเชา
แตมิไดทำเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ดังนี้ผูซื้อที่ดินซึ่งเปนผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินอัน
เปนทรัพยสินที่เชาไมตองผูกพันตามสัญญาเชาแตอยางใด จึงฟองขับไลผูเชาใหออกไปจากที่ดินได (คำพิพากษา
ฎีกาที่ 1719/2524)
สิทธิและหนาที่ที่ผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินที่เชา ยอมรับไปเฉพาะ
สิทธิห นาที่ตามสัญญาเชาเทานั้น ขอตกลงอื่นตางหากจากสัญญาเชา ไมผูกพันผูรับโอนใหจำตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงนั้น เชน ขอตกลงที่ผูใหเชาตองแจงให ผูเชา ทราบเกี่ย วกับ การขายทรัพยสินที่ให เชาเป นขอตกลง
ตางหากจากการเชา (คำพิพากษาฎีกาที่ 6899/2539) หรือขอตกลงที่วาถาผูใหเชาไมตองการใหผูเชาเชา
ตอ ไป ผูใหเชาตองรับ ซื้อโรงเรือนที่ผูเชาปลูก สรา งขอตกลงดังกลาวเป นขอตกลงตา งหากจากการเชา (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 1676/2517) หรือคำมั่นของผูใหเชาที่จะใหเชาทรัพยสินตอไปเปนขอตกลงตางหากจากการ
เชาซึ่งเปนเพียงบุคคลสิทธิ ไมใชทรัพยสิทธิ (คำพิพากษาฎีกาที่ 6975/2537, 6491/2539) จึงไมผูกพัน
ผูรับโอนใหตองปฏิบัติตาม นอกจากนั้นขอตกลงที่ไมใชสิทธิและหนาที่ที่เปนสาระสำคัญเกี่ยวกับสัญญาเชา หรือ
ขอปฏิบัติของผูใหเชาเดิมกับผูเชาที่แตกตางจากบทบัญญัติของกฎหมาย ขอตกลงนั้นไมผูกพันผูรับโอนเชนกัน
เช น การคืน เงินประกั น การเช า แม ร ะบุ ไวในสั ญ ญาเช า แต ก็ เป นสิ ท ธิแ ละหน าที่ อื่ น ตามสัญ ญาเช า ไม ใช
สาระสำคัญเกี่ยวกับสัญ ญาเชาไมผูกพันผูรับ โอน (คำพิพากษาฎีกาที่ 1990/2552,6190/2533) หรือ
สัญญาเชาที่ดินและตึกแถวที่ผูเชาทำกับ ส. ผูใหเชาเดิม มิไดระบุเรื่องการชำระคาเชาไววาใหปฏิบัติอยางไร
การชำระคาเชาผูเชาจึงตองชำระยังภูมิลำเนาปจจุบันของ ส. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
324 แมตามทางปฏิบัติ ส.จะเปน ผูมาเก็บ คาเชาจากผูเชาก็ตาม ก็เปนเพีย งขอปฏิบัติระหวาง ส. กับ ผูเช า
เทานั้นเมื่อ ส. โอนที่ดินและตึกแถวใหผูรับโอนมีผลใหผูรับโอนมีฐานะเปนผูใหเชา ขอปฏิบัตินี้หาไดโอนมาดวย
ไมเพราะมิใชสิทธิและหนาที่ซึ่งเกิดขึ้นตามสัญญาเชา ดังนั้นการที่ผูเชาไมไปชำระคาเชายังภูมิลำเนาปจจุบันของ
ผูรับโอนจึงเปนผูผิดสัญญาเชา ผูรับโอนยอมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาได (คำพิพากษาฎีกาที่ 3577/2532,
5445/2537)
การโอนอสังหาริมทรัพยที่มีคนเชาไปยังบุคคลอื่นนั้น ไมใชการโอนหนี้ตามมาตรา 306 หากแต
เปนกรณีที่ตองบังคับตามมาตรา 569 ซึ่งผูรับโอนตองรับ ไปทั้งสิทธิและหนาที่ ผูรับโอนไมตองแจงใหผูเชา
ทราบการโอนเปนหนังสือตามมาตรา 306(คำพิพากษาฎีกาที่ 1353/2504)
การโอนอสังหาริมทรัพยที่มีผูเชาอยู ซึ่งจะตองบังคับตามมาตรา 569 นั้น ผูโอนตองมีกรรมสิทธิ์
ในทรัพยและโอนกรรมสิทธิ์ในขณะที่มีสัญญาเชาผูกพันอยู ผูรับโอนจึงจะรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนที่มี
ตอผูเชานั้น (คำพิพากษาฎีกาที่ 1045-1049/2507(ประชุมใหญ)) สัญญาที่เจาของที่ดินใหผูเชาเชาที่ดิน
ปลูกตึกตกเปนของเจาของที่ดินตั้งแตสรางตึกเสร็จ โดยผูเชามีสิทธิครอบครองและใหเชาชวงตอไปไดนั้น เมื่อผู
เชาทำผิดสัญญาจนเจาของที่ดินใชสิทธิเขาครอบครองตึกเสียแลว เจาของที่ดินหาใชผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในตึกซึ่ง
ตองดวยบทบัญญัติตามมาตรา 569 ไม เจาของที่ดินจึงไมตองรับโอนสิทธิและหนาที่ที่ผูเชามีตอผูเชาชวงแต
อยางใด (คำพิพากษาฎีกาที่ 1430-1432/2510)
กรณีที่เจาของรวมในอสังหาริมทรัพยคนหนึ่งไดนำอสังหาริมทรัพยออกใหเชา ตอมาในระยะอายุ
สัญญาเชาเจาของรวมคนดังกลาวไดโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้นใหแกเจาของรวมอีกคนหนึ่ง เจาของ
รวมผูรับโอนตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาตามมาตรา 569 เชน ที่พิพาทเปนของเจาของรวม 2

- ๓๓ คน จำเลยเชาจากเจาของรวมคนหนึ่งแมที่พิพาทจะเปลี่ยนมาเปนกรรมสิทธิ์ของโจทกซึ่งเปนเจาของรวมอีกคน
หนึ่งแตผูเดียวภายหลังก็ตาม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 569 สัญญาเชาก็หาไดระงับไปไม
โจทกตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่เจาของรวมคนนั้นมีอยูตอจำเลยตามสัญญา ทั้งเมื่อโจทกไมไดตั้งประเด็นนำ
สืบใหปรากฏวา โจทกไมตองผูกพันตามสัญญาเชานั้นอยางใด เชนนี้แลว เมื่อสัญญาเชายังไมระงับและเปนการ
เช าที่ไดรับ ความคุมครองตามพระราชบัญ ญัติควบคุมคาเชาโจทกก็ไมมีสิทธิฟองขับ ไล (คำพิพากษาฎีกาที่
90/2507,219/2511)
ผูรับโอนอสังหาริมทรัพยจะตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนซึ่งมีตอผูเชาก็ตอเมื่อการเชานั้น
กระทำโดยผูมีอำนาจทำสัญญาใหเชา หากมีการทำสัญญาใหเชาโดยผูไมมีอำนาจใหเชาแลว ผูรับโอนหาตอง
ผูกพันตามสัญญาเชานั้นไม เชน สัญญาเชาที่ดินปลูกอาคารมีกำหนดเวลาเชา 10 ป มีขอสัญญาวาเมื่อครบ 10
ป แลวใหอาคารตกเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของที่ดิน ในระยะ 10 ป ผูเชาที่ดินเปนเจาของอาคาร ยอมมีอำนาจ
ทำสัญญาใหเชาอาคารไดในฐานะเปนเจาของ แตไมมีอำนาจใหเชาเกิน 10 ป การเชาเกิน 10 ป ไมตกไปยัง
เจาของที่ดิน เจาของที่ดินกับผูเชาอาคารจึงไมมีนิติสัมพันธตอกัน กรณีเชนนี้ไมใชการเชาชวงที่ดินหรือเชาชวง
อาคาร แตเปนการที่ผูเชาอาคารอยูในอาคารโดยอาศัย อำนาจของผูเชาที่ดิน เปนบริวารของผูเชาที่ดิน (คำ
พิพากษาฎีกาที่ 120/2506 (ประชุมใหญ), 4260/2550)
กรณีสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยระหวางผูใหเชากับผูเชาเปนสัญญาตางตอบแทนยิ่งกวาสัญญาเชา
ธรรมดาสัญ ญาตางตอบแทนนั้นเปนเพียงบุคคลสิทธิ มีผลผูกพันเฉพาะคูสัญญาเทานั้น สิทธิและหนาที่ตาม
สัญญาตางตอบแทนจึงไมโอนไปยังผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชาดวย เชน โจทกฟองวา โจทกไดบอกเลิก
การเชาตึกแถวพิพาทกับจำเลย และใหจำเลยออกไปจากตึกแถวพิพาท แตจำเลยขัดขืน ขอใหศาลบังคับให
จำเลยและบริวารขนยายออกจากตึกแถวพิพาท จำเลยใหการวา จำเลยไดตกลงเชาตึกแถวพิพาทจากผูเชาเดิม
มีกำหนด 20 ป โดยจำเลยออกคากอสรางเอง สัญญาเชาจึงเปนสัญญาตางตอบแทน และไดเชาตึกแถวพิพาท
มายังไมครบกำหนด 20 ปตามสัญญา โจทกไดซื้อที่ดินโจทกไดรับโอนกรรมสิทธิ์มาก็ตองรับมาทั้งสิทธิและ
หนาที่ตามสัญ ญาเดิมจะฟองขับไลจำเลยไมได เพราะอายุการเชาตามสัญ ญาตางตอบแทนยังไมครบกำหนด
ศาลฎีกาวินิจฉัยวาเปนสัญ ญาตางตอบแทนเพียงแตกอใหเกิดบุคคลสิทธิอันมีผ ลผูกพันเฉพาะคูสัญ ญาด วย
กันเองเทานั้น สิทธิและหนาที่ตามสัญญาตางตอบแทนนี้หาไดโอนไปยังผูรับโอนทรัพยที่พิพาทดวยไม โจทกจึง
ไม ถูกผูกพั นโดยสัญ ญานี้แตป ระการใด พิพ ากษาขับ ไลจำเลย (คำพิ พ ากษาฎี กาที่ 1466-1468/2518
(ประชุมใหญ)) ที่วาสิทธิและหนาที่ตามสัญญาตางตอบแทนไมโอนไปยังผูรับโอนนั้นไมวาผูรับโอนจะรูหรือไมรู
ถึงขอตกลงดังกลาวก็ตาม (คำพิพากษาฎีกาที่ 625/2537)
ขอตกลงตามสัญญาตางตอบแทนจะผูกพันผูรับโอนก็ตอเมื่อผูรับโอนไดตกลงยินยอมเขาผูกพันตน
ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญานั้ น แทนผู ใ ห เช า เดิ ม อั น เป น การตกลงชำระหนี้ แ ก บุ ค คลภายนอกซึ่ ง จะทำให
บุคคลภายนอกคือผูเชามีสิทธิเรียกรองชำระหนี้จากผูรับโอนไดโดยตรงตามมาตรา 374 เชน เมื่อผูใหเชาโอน
ขายตึกใหผูรับโอนและบอกใหทราบวาผูเชาไดออกเงินชวยคากอสราง ผูรับโอนจะตองใหผูเชาไดอยูจนครบ
กำหนดเวลา 15 ป อยาไดขับไล มิฉะนั้นจะไมยอมขาย และผูรับโอนก็ตกลงดวย เปนกรณีที่ผูรับโอนรับขอ
ผูกพันที่ผูใหเชามีตอผูเชา เทากับผูรับโอนไดทำสัญญาตกลงจะชำระหนี้แกบุคคลภายนอก เมื่อผูเชาคงถือตาม
สัญญาเชาเดิมและไดชำระคาเชาใหทุกเดือน จึงเปนการแสดงเจตนาถือเอาประโยชนจากสัญญาตามมาตรา

- ๓๔ 375 คู สั ญ ญาหาอาจเปลี่ ย นแปลงหรื อ ระงับ ในภายหลั ง ได ไม ต ามมาตรา 375 (คำพิ พ ากษาฎี ก าที่
1002/2509 (ประชุมใหญ))
ถาสัญ ญาตางตอบแทนยิ่งกวาสัญ ญาเชาธรรมดาไดป ฏิบัติตามมาตรา 538 กลาวคือทำเป น
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ยอมอยูในบังคับมาตรานี้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 2282/2539)
4. การครอบครองทรัพยสินที่เชาเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเชา
เรื่องนี้มิใชความระงับแหงสัญญาเชาแตเปนผลจากการสิ้นสุดกำหนดเวลาซึ่งมาตรา 570 บัญญัติวา
“ในเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเชาซึ่งไดตกลงกันไวนั้นถาผูเชายังคงครองทรัพยสินอยู และผูใหเชารูความนั้นแลวไม
ทักทวงไซร ทานใหถือวาคูสัญญาเปนอันไดทำสัญญาใหมตอไปไมมีกำหนดเวลา” กลาวคือเปนกรณีที่กฎหมาย
ใหถือวาเปนสัญญาเชาที่ไมกำหนดเวลาขึ้นใหม ประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้
(1) เมื่อ สิ้นกำหนดเวลาเชาที่ไดตกลงกัน ไว เชน ตกลงเชาที่ ดินปลูกบา นกำหนดเชา 5 ป และสิ้ น
กำหนดเวลา 5 ปแลว ซึ่งรวมถึงการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีกำหนดเวลาเชาเกินกวา 3 ป แตมิไดจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่คงมีผลบังคับไดเพียง 3 ป ตามมาตรา 538 และครบกำหนด 3 ปแลว (คำพิพากษาฎีกาที่
2655/2526,2196/2545)
(2) ผูใหเชารูวาสิ้นกำหนดเวลาเชาที่ไดตกลงกันไวและผูเชายังคงครองทรัพยสินที่เชาแลวผูใหเชาไม
ทักทวง กลาวคือจะตองดูเจตนาของผูใหเชาวามีการยินยอมใหผูเชาอยูตอไปหรือไมซ่ึงการยินยอมนั้นรวมถึง
การไมทักทวงเมื่อรูวาผูเชาครอบครองทรัพยสินที่เชาตอมาหลังจากสิ้นกำหนดเวลาเชาแลว (คำพิพากษา
ฎี ก าที่ 3691/2535) เช น เมื่ อ ครบเวลาเช า ผู ใ ห เช า ยั ง ยอมรั บ ค า เช า เรื่ อ ยมา (คำพิ พ ากษาฎี ก าที่
5142/2549, 5609/2554) ถือวาผูใหเชายินยอมโดยไมทักทวงเปนสัญญาเชาตอไปโดยไมกำหนดเวลา
กรณีที่ถือวาผูใหเชาทักทวงแลว สัญญาเชายอมสิ้นสุดลงเมื่อครบเวลาที่ไดตกลงกันไว เชนในกรณีที่
ผูใหเชาไดมีหนังสือบอกกลาวลวงหนาใหผูเชาทราบวาจะไมตอสัญญาเชาใหอีก และเมื่อสัญญาเชาครบ
กำหนด ผูใหเชาก็มีหนังสือบอกกลาวอีกฉบับหนึ่งใหผูเชาออกไปและใหสงคืนตึกที่เชาดังนี้ แมผูเชาจะยังคง
ครอบครองตึกพิพาทอยูอีก ก็จะถือวาสัญญาเชาเปนอันไดทำกันตอไปโดยไมมีกำหนดเวลาหาไดไม ตองถือ
วาสัญญาเชาระงับไปแลว และการที่ผูใหเชายังคงเก็บคาเชาตอไปอีก 3 เดือนนั้น เปนเรื่องผูใหเชากระทำ
เพื่อ บรรเทาความเสี ย หายที่ ได รับ อยู เท านั้ น หาใช เป น การทำสั ญ ญาเช า กั นใหม ไม (คำพิ พากษาฎี ก าที่
299/2508) หรือสัญญาเชาอาคารและพื้นที่วางดานหลังอาคารระหวางโจทกและจำเลยเปนสัญญาเชาที่มี
กำหนดระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 564 ซึ่งยอมระงับสิ้นไป เมื่อสิ้นกำหนดเวลา
ตามที่ตกลงกันไว การที่ภายหลังครบกำหนดสัญญาเชาแลว โจทกไดประกาศแจงความประสงคแกผูที่คาขาย
หรืออาศัยอยูในบริเวณที่จำเลยเชาวาโจทกจะไมทำสัญญาเชากับผูเชารายใดรวมถึงจำเลยดวยนั้น ถือเปนการ
บอกเลิกสัญ ญาเชาตอจำเลยใหชัดยิ่งขึ้น ทั้งที่โจทกไมจำตอ งปฏิบัติเชนนั้น การที่โจทกยอมรับคาเชาจาก
จำเลยตอมาเปนเพียงรับไวในฐานะเปนสวนหนึ่งของคาเสียหายที่โจทกไดรับอยูจากการที่จำเลยยังไมสง
มอบพื้นที่เชาเทานั้นหาใชเปนการทำสัญญาเชากันใหมโดยไมมีกำหนดระยะเวลาแตอยางใดไม เมื่อจำเลยยังไม
ออกจากพื้นที่เชาดังกลาว โจทกจึงมีอำนาจฟองขับไลจำเลยได (คำพิพากษาฎีกาที่ 407/2545) หรือเมื่อ
สัญญาเชาครบกำหนด ผูใหเชาไมยอมตอสัญญาใหโดยบอกวาจะขายหรือขายที่ดินและบานพิพาทแลว ตอมาใน
ระยะตอเนื่องกันผูซื้อไมประสงคจะใหจำเลยอยูในบานที่พิพาทไดฟองขับไลจำเลยแมจำเลยจะอยูในที่ดินและ

- ๓๕ บานพิพาท ตอมาหลังจากครบกำหนดสัญญาแลวก็ถือไมไดวาไดทำสัญญาใหมโดยไมมีกำหนดเวลา เพราะผูให
เชาไดทักทวงแลวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 570 สัญญาเชาระงับ โจทกผูรับโอนบานและ
ที่ ดิ น พิ พ าทไม จ ำต อ งบอกเลิก สัญ ญาเช าอี ก (คำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 4198/2532) หรือ สั ญ ญาเช า ที่ ดิ น มี
กำหนดเวลาแนนอน โจทกมีหนังสือบอกเลิกการเชาไปยังจำเลยในวันครบกำหนดการเชา แสดงใหเห็นเจตนา
ของโจทกวาโจทกไมประสงคจะใหจำเลยเชาตอไป นับแตวันครบกำหนดการเชาแลว และหนังสือดังกลาวนั้น
จำเลยไดรับแลวพฤติการณเชนนี้ถือไดวาโจทกไดทักทวงในการที่จำเลยจะอยูในที่เชาตอไป ดังนี้การที่จำเลยอยู
ในที่เชาตอมาภายหลังสัญญาเชาครบกำหนดแลว จึงไมใชการเชากันใหมโดยไมมีกำหนดเวลาตามมาตรา 570
โจทกจึงมีอำนาจฟองโดยไมจำตองบอกเลิกการเชาตามมาตรา 566 อีก (คำพิพากษาฎีกาที่ 3691/2535)
ที่วาคูสัญญาเปนอันไดทำสัญ ญาใหมตอไปไมมีกำหนดเวลานั้นหมายความวา ขอตกลงเกี่ยวกับ
กำหนดเวลาไมมีผลบังคับกันตอไป สวนสัญญาขออื่นคงเปนไปตามสัญญาเชาเดิม รวมทั้งอัตราคาเชาดวย
คำพิพากษาฎีกาที่ 5387/2549 จำเลยไดทำสัญญาเชาตึกแถวพิพาทกับโจทก โจทกยอมมีสิทธิและ
หนาที่ในฐานะผูใหเชาตามสัญญาและจำเลยตองผูกพันตามสัญญาเชาที่ทำกับโจทกไว เมื่อจำเลยไมชำระคาเชา
อันเปนการผิดสัญญาและโจทกบอกเลิกสัญญาแลว โจทกจึงมีอำนาจฟองคดีนี้ ปญหาที่วาโจทกไมใชเจาของ
ทรัพยสินที่ใหเชาจึงไมเปนสาระแกคดี และตามสัญญาเชาอาคารกำหนดอัตราคาเชาไวเดือนละ 17,000 บาท
เมื่อครบกำหนดการเชา 1 ป จำเลยยังคงอยูในตึกแถวพิพาทตอมา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 570 ใหถือวาโจทกจำเลยเปนอันไดทำสัญญาใหมตอไปไมมีกำหนดเวลาซึ่งหมายความวาขอตกลง
เกี่ยวกับกำหนดเวลาไมมีผลบังคับกันตอไป สวนสัญญาขออื่นคงเปนไปตามสัญญาเชาเดิม รวมทั้งอัตราคาเชา
ดวย และโดยเหตุที่การเชาอสังหาริมทรัพยนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา 538 บังคับ ให มี
หลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่งอยางใดลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดเปนสำคัญ มิฉะนั้นจะฟองรองบังคับคดี
ไมได ดังนั้นเมื่อโจทกจะขอบังคับใหจำเลยชำระคาเชา ซึ่งเปนอัตราคาเชาที่สูงกวาที่กำหนดไวในหนังสือสัญญา
เชาอาคาร โจทกตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่งอยางใดลงลายมือชื่อจำเลยมาแสดงวาไดมีการตกลงขึ้นคา
เชาดังที่โจทกอาง การที่โจทกนำสืบพยานบุคคลวาไดมีการตกลงขึ้นคาเชาในอัตราเดือนละ 20,000 บาท จึง
เปนการตองหามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 94 จำเลยคงตองรับผิดชำระคาเชาที่คาง
ชำระเดือนละ 17,000 บาท ตามอัตราคาเชาในสัญญาเชาเดิม
คำพิ พากษาฎีกาที่ 145/2533 สัญ ญาเชาตึกแถวพิพาทกำหนดอัต ราคาเชาเดือนละ 1,000
บาท เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเชา 1 ปแลว จำเลยผูเชายังคงอยูในตึกแถวพิพาทโดยโจทกผูใหเชาไม
ทักทวง จึงถือวาโจทกจำเลยไดทำสัญ ญาเชาใหมตอไปโดยไมมีกำหนดเวลา ซึ่งหมายความวาขอตกลง
เกี่ยวกับกำหนดเวลาไมมีผลบังคับตอไป สวนขอสัญญาอื่นคงเปนไปตามสัญญาเชาเดิม รวมทั้งอัตราคาเชา
ดวย และเนื่องจากการเชาอสังหาริมทรัพย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 538 บังคับใหมี
หลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่งอยางใดลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดเปนสำคัญจึงจะฟองรองบังคับคดีได
ดังนั้น เมื่อโจทกจะขอบังคับ ใหจ ำเลยชำระคาเชาในอัต ราที่สูงกวาเดือนละ 1,000 บาท โจทกก็ตองมี
หลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่งอยางใดลงลายมือชื่อจำเลยมาแสดงวาไดมีการตกลงขึ้นคาเชาดังที่โจทกอาง
การที่โจทกนำพยานบุคคลมาสืบวาไดมีการตกลงขึ้นคาเชาในอัตราเดือนละ18,000 บาท ยอมเปนการ
ตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง มาตรา 94 จำเลยคงตองรับผิดคาเชาที่คางชำระ

- ๓๖ ตามอัตราคาเชาในสัญญาเชาเดิมเดือนละ 1,000 บาทเทานั้น โจทกฟองใหจำเลยใชคาเสียหายในการที่
จำเลยครอบครองตึกแถวพิพ าท ทำให โจทกไมส ามารถใชประโยชนไดในอัต ราเดือนละ18,000 บาท
จำเลยไม ไดให การตอสูในเรื่องดังกลา วเทา กับจำเลยยอมรับ ถึงผลประโยชนของตึกแถวพิพ าทวา เป น
จำนวนเงินตามที่โจทกอาง จำเลยจึงตองใชคาเสียหายแกโจทกโดยที่ศาลไมจำตองกำหนดประเด็น ขอ
พิพาทในเรื่องคาเสียหายไว
คำพิพากษาฎีกาที่ 1035/2547 การเชาอสังหาริมทรัพยนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย
มาตรา 537 มิไดบังคับวาผูใหเชาจำตองเปนเจาของทรัพยสินที่ใหเชา ดังนั้น การที่โจทกฟองขอใหบังคับตาม
สัญญาเชาซึ่งโจทกจำเลยทำไวตอกัน แมทรัพยสินที่ใหเชาจะมิใชของโจทก แตจำเลยยอมทำสัญญาเชากับโจทก
จำเลยยอมตองผูกพันตามสัญญา โจทกจึงมีอำนาจฟองจำเลยได ทั้งจำเลยก็ยอมรับวาโจทกมีสิทธิใหเชาที่ดิน
พิพาทในฐานะเปนทายาทของ บ. จำเลยจึงตองผูกพันตามสัญญาเชาตอโจทก เมื่อสัญญาเชากำหนดเวลาไว 3
ป สัญญายอมระงับเมื่อสิ้นกำหนดเวลา โดยไมตองมีการบอกกลาวกอน
สรุป
สัญญาเชาทรัพย คือ สัญญาที่ผูใหเชาตกลงใหผูเชาไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยาง
หนึ่งโดยมีกำหนดระยะเวลาจำกัดและผูเชาตกลงใหคาเชาเพื่อการเชาทรัพยสินนั้น
คำมั่นจะใหเชาเปนนิติกรรมฝายเดียว ที่ผูใหเชาแสดงเจตนาใหคำมั่นผูกพันตนเองวาเมื่อสัญญาเชาเดิม
ครบกำหนดแลว ผูใหเชายอมใหผูเชาทำสัญญาเชาทรัพยสินนั้นตอไปอีกระยะหนึ่ง โดยผูเชาจะแสดงเจตนา
สนองรับทำสัญญาเชาตอไปหรือไมก็ได แตหากประสงคที่จะสนองรับคำมั่นเพื่อใหเกิดสัญญาเชาตอไป ก็จะตอง
แสดงเจตนาสนองรับคำมัน่ กอนสัญญาเชาเดิมครบกำหนดอายุสัญญาเชา
สัญญาตางตอบแทนพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา เปนสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยที่มีขอตกลงใหผูเชา
เพิ่มภาระมากขึ้นกวาการปฏิบัติหนาที่ของผูเชาตามปกติเพื่อตอบแทนการที่ผูเชาจะไดเชาทรัพยสินเปนระยะ
เวลานาน
สัญญาเชาทรัพยกฎหมายมิไดกำหนดแบบไวเมื่อคูสัญญาแสดงเจตนาทำคำเสนอสนองตองตรงกันยอม
เกิดสัญญาเชาขึ้นทันที กฎหมายเพียงแตกำหนดในเรื่องหลักฐานในการฟองรองบังคับคดีไวซึ่งก็แตเฉพาะการ
เชาอสังหาริมทรัพยเทานั้น โดยเปน 2 กรณี คือ การเชาอสังหาริมทรัพยที่มีกำหนดเวลาเชาไมเกิน 3 ป ตองมี
หลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดเปนสำคัญ และการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีกำหนดเวลาเชา
เกินกวา 3 ป นอกจากจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิดเปนสำคัญแลวยังตองมีการจด
ทะเบียนการเชาตอพนักงานเจาหนาที่ดวยมิฉะนั้นจะฟองรองบังคับคดีกันไดเพียง 3 ป
การเชาอสังหาริมทรัพยที่มีระยะเวลาการเชาเกินกวา 3 ป กำหนดบังคับใหตองทำเปนหนังสือและจด
ทะเบี ยนตอ พนัก งานเจา หนา ที่มิฉ ะนั้ น จะฟ องรองบั งคับ คดีกัน ไดเพี ย ง 3 ป ดังนั้นหากในสัญ ญาเชาระบุ
ขอตกลงใหผูใหเชาและผูเชาไปจดทะเบียนการเชาตามสัญญา และระยะเวลายังไมเกิน 3 ป นับแตวันทำสัญญา
เชา ผูใหเชายอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาเชา ผูเชาจึงฟองบังคับใหผูใหเชาไปจดทะเบียน
การเชาได
การเชาอสังหาริมทรัพยนั้นตองมีระยะเวลาการเชาไมเกิน 30 ป ถาเกินใหลดลงเปน 30 ป สวนเชา
สังหาริมทรัพยมิไดมีการกำหนดหามอยางอสังหาริมทรัพย

- ๓๗ คาฤชาธรรมเนียมการเชากฎหมายกำหนดใหออกใชเสมอกัน แตก็อาจตกลงเปนอยางอื่นได
หากเกิดกรณีบุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพยอันเดียวอาศัยมูลสัญญาเชาตางรายใหพิจารณาวา
ทรัพยอยูในความครอบครองของผูเชารายใดผูเชารายนั้นมีสิทธิยิ่งกลาวคนอื่นๆ
กรณีบุคคลหลายคนเรียกเอาอสังหาริมทรัพยอันเดียวอาศัยมูลสัญญาตางรายใหพิจารณาเปน 3 กรณี
(1) การเชาประเภทที่ไมตองจดทะเบียน ผูเชาคนใดไดครอบครองอสังหาริมทรัพยที่เชากอนผูเชาคนอื่น ผูเชา
คนนั้นมีสิทธิดีกวา (2) การเชาประเภทที่ตองจดทะเบียน ผูเชาคนใดไดทำการจดทะเบียนการเชาของตนกอนผู
เชาคนอื่น ผูเชาคนนั้นยอมมีสิทธิดีกวา (3) การเชามีทั้งประเภทที่ตองจดทะเบียนและไมตองจดทะเบียน ผูเชา
คนที่ไดเชาทรัพยสินประเภทที่ตองจดทะเบียนการเชา ไดจดทะเบียนการเชาของตนกอนผูเชาคนอื่น ผูเชาคน
นั้นยอมมีสิทธิดีกวา แตผูเชาคนอื่นไดทรัพยสินที่เชาไวในครอบครองดวยการเชาของตนกอนวันจดทะเบียน ผู
เชาที่ครอบครองทรัพยมีสิทธิดีกวา
การเชาชวง คือ การที่ผูเชาเอาทรัพยสินที่ตนเชานั้นใหบุคคลภายนอกเชาตอไปอีกทอดหนึ่ง ซึ่งสัญญา
เชาจึงเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูเชา ผูเชาจึงไมอาจนำทรัพยสินที่ตนเชาไปใหบุคคลภายนอกเชาชวงได เวนแตมี
ขอตกลงไวในสัญญาเชาหรือไดรับความยินยอมจากผูใหเชา ผูเชาก็สามารถนำทรัพยสินที่เชาไปใหเชาชวงได
การโอนสิทธิการเชา คือ การที่ผูเชาโอนสิทธิของตนที่มีอยูตามสัญญาเชา ใหแกบุคคลภายนอกเปนผูได
ใชหรือรับประโยชนแทน สัญญาเชาเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูเชา จึงไมอาจโอนสิทธิการเชาทรัพยสินที่ตนเชาไป
ใหบุคคลภายนอกได เวนแตมีขอตกลงไวในสัญญาเชาหรือไดรับความยินยอมจากผูใหเชา
หากผูเชานำทรัพยสินที่เชาออกใหบุคคลภายนอกเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชา โดยไมไดรับ ความ
ยินยอมจากผูใหเชา ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชานั้นได
หนาที่ความรับผิดของผูใหเชามี 3 ประการ คือ การสงมอบทรัพยสินที่เชา ผูใหเชามีหนาที่ตองสงมอบ
ทรัพยสินที่ตกลงเชาใหแกผูเชาในสภาพอันซอมแซมดีแลว หนาชดใชคาบำรุงรักษาทรัพยซึ่งการซอมใหญที่ผู
เชาออกไป หนาที่ของผูใหเชาซึ่งตองนำบทบัญญัติวาดวยซื้อขายมาบังคับใชโดยอนุโลม
หนาที่ของผูเชาก็คือ การใชและสงวนทรัพยสินที่เชาตองใชทรัพยสินที่เชาตามประเพณีนิยมปกติ ตอง
ใช ทรัพ ย สิ นที่ เช า เพื่ อการที่ กำหนดไวใน มี ห นา ที่ตอ งสงวนทรัพ ยสิ น ที่ เช า เสมอกั บ ที่ วิญ ู ช นจะพึ งสงวน
ทรัพยสินของตนเอง และตองบำรุงรักษาทั้งทำการซอมแซมเล็กนอยดวย นอกจากนั้นยังมีหนาที่ใหผูใหเชาหรือ
ตัวแทนเขาตรวจทรัพยสินหากมีความชำรุดจำเปนตองซอมแซมก็จักไดดำเนินการได ผูเชาตองยอมใหผูใหเชา
เขาซอมแซมทรัพยสินที่เชาผูเชาจะไมยอมใหทำนั้นไมได แมถึงวาการนั้นจะเปนความไมสะดวกแกตน และกรณี
ที่ผูเชาตองแจงเหตุให ผูใหเชาโดยพลัน เชน เมื่อทรัพ ยสินที่เชานั้นชำรุดควรที่ผูใหเชาจะตองซอมแซม เมื่ อ
จะตองจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อปดปองภยันตรายแกทรัพยสินนั้น เมื่อบุคคลภายนอกรุกล้ำเขามาใน
ทรัพยสินที่เชา หรือเรียกอางสิทธิอยางใดอยางหนึง่ เหนือทรัพยสินนั้น
ถาไมไดรับอนุญาตจากผูใหเชากอน ผูเชาจะทำการดัดแปลงหรือตอเติมทรัพยสินที่เชาไมได หากผูเชา
ทำการฝาฝนผูใหเชาสามารถเรียกรองใหผูเชาทำใหทรัพยสินที่เชากลับ คืนคงสภาพเดิมทั้งจะตองรับผิดใน
เสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงหรือตอเดิมอยางใดๆ ตอผูใหเชา
ผูเชามีหนาที่ตองชำระคาเชาใหแกผูใหเชาซึ่ง กรณีที่ไมไดกำหนดเวลาชำระคาปรับกันไวตองถือตาม
จารีตประเพณีทองที่ทำสัญญาเชากันวาในทองถิ่นนั้นมีจารีตประเพณีเกี่ยวกับการเชาไวอยางไรก็ป ฏิบัติไป
ตามนั้น

- ๓๘ กรณี ที่ ไม มี ก ำหนดโดยสั ญ ญาหรือ โดยจารีต ประเพณี ว าจะพึ งชำระค า เชา ณ เวลาใด กฎหมาย
กำหนดใหชำระคาเชาเมื่อสิ้นระยะเวลาอันไดตกลงกำหนดกันไวทุกคราวไป เชาถากำหนดการเชาเปนรายเดือน
ก็ตองชำระคาเชาทุกสิ้นเดือน หรือกำหนดเชาเปนรายปก็ตองชำระคาเชาทุกสิ้นป ถาเชากันเปนรายสัปดาหก็
ตองชำระคาเชาเมื่อสิ้นสัปดาห เชากันเปนรายวันก็ตองชำระคาเชาเมื่อสิ้นวัน
เมื่อสัญญาเชาเลิกหรือระงับลง ผูเชามีหนาที่ตองสงคืนทรัพยสินที่เชาใหแกผูใหเชา ซึ่งไดรับมอบมาใน
สภาพอยางไรก็ตองคืนใหในสภาพเชนนั้น
หากผูเชาจงใจกระทำหรือประมาทเลินเลอทำใหทรัพยสินที่เชาสูญหายหรือเสียหายโดยผูเชาไมปฏิบัติ
ตามขอ สัญ ญาเชา หรือ ที่ก ฎหมายกำหนดไว ผูเชา ก็ตอ งรับ ผิดในความสูญ หายหรือเสี ยหายนั้ น ไมจ ะเป น
ความผิดของผูเชาเองหรือของบุคคลซึ่งอยูกับผูเชาหรือของผูเชาชวง
อายุความกรณีที่ผูใหเชาฟองผูเชาเกี่ยวกับสัญญาเชามีอายุความ 6 เดือน นับแตวันสงคืนทรัพยสินที่
เชา
เมื่อผูเชาถึงแกความตายสัญญาเชายอมเปนอันระงับไป สัญญาเชายอมระงับไปเมื่อสิ้นกำหนดเวลาที่ได
ตกลงกัน ไวโดยไมตองมีการกลาว การเชาถือ สวนนั้น ให สันนิษ ฐานไวกอนวาเชากัน ปห นึ่ง การเชานาก็ให
สันนิษฐานไวกอนวาเชากันตลอดฤดูทำนาปหนึ่ง
สัญญาเชาที่ไมมีกำหนดเวลาเชานั้น คูสัญญาเชาทั้งสองฝายสามารถบอกเลิกสัญญาเชาไดโดยไมมีฝาย
ใดประพฤติผิดสัญญา โดยบอกเลิกสัญญาเชาขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเปนกำหนดชำระคาเชา บอกกลาวแกอีก
ฝายหนึ่งใหรูตัวกอนชั่วกำหนดเวลาชำระคาเชาระยะหนึ่งเปนอยางนอย แตไมจำตองบอกกลาวลวงหนากวา 2
เดือน
สัญญาเชายอมระงับไปดวยเหตุที่ทรัพยสินที่ใหเชาสูญหายไปทั้งหมด ไมวาทรัพยสินที่ใหเชานั้นจะเปน
สังหาริมทรัพยห รืออสังหาริมทรัพย กรณีที่ทรัพยสินที่เชาสูญหายไปเพียงบางสวนสัญญาเชาไมระงับ ผูเชามี
สิทธิเรียกใหผูใหเชาลดคาเชาลงตามสวนที่สูญ หาย แตตองเปนกรณีที่ความสูญหายบางสวนแหงทรัพยสินนั้น
มิไดเกิดจากความผิดของผูเชา แตถาทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยูนั้น ผูเชาไมสามารถใชสอยใหสำเร็จประโยชน
ตามที่มุงหมายที่เขาทำสัญญาเชาไดกฎหมายใหสิทธิแกผูเชาจะบอกเลิกสัญญาเชานั้นเสียก็ได
การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยสินที่เชาไมทำใหสัญญาเชาระงับไป ผูรับโอนยอมรับไปทั้งสิทธิ
และหนาที่ของผูโอนซึ่งมีตอผูเชา สวนการโอนกรรมสิทธิ์สังหาริมทรัพยสินที่ใหเชายอมทำใหสัญญาเชานั้น
สิ้นสุดลง บุคคลภายนอกผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชาไมตองผูกพันตามสัญญาเชาที่ผูใหเชามีตอผูเชาแต
อยางใด ผูรับโอนกรรมสิทธิ์มีอำนาจเรียกใหผูเชาสงมอบทรัพยสินใหในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ไดทันที
สัญ ญาเชาอสังหาริมทรัพยร ะหวางผูใหเชากับผูเชา เปน สัญ ญาตางตอบแทนยิ่งกวาสัญ ญาเชา
ธรรมดา สิทธิและหนาที่ตามสัญญาตางตอบแทนไมโอนไปยังผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชา แตถา
สัญญาตางตอบแทนยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดาที่ไดทำเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ยอม
อยูในบังคับมาตรา 538
การครอบครองทรัพ ยสินที่เชาของผูเชาเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเชา ถาผูใหเชารูความนั้นแลวไมทักทวง
กฎหมายใหถือวาเปนสัญญาเชาที่ไมกำหนดเวลาขึ้นใหม ซึ่งหมายความวาขอตกลงเกี่ยวกับกำหนดเวลาไมมีผล
บังคับกันตอไป สวนสัญญาขออื่นคงเปนไปตามสัญญาเชาเดิม รวมทั้งอัตราคาเชาดวย

