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Owner: Alain Dupouy   

M. +66 (0)81 893 5270 Thai. +66 (0)81 893 5270     

E-mail: mrdupouy@yahoo.fr   

Skype: mrdupouy  -   Line ID: alainphuket 

 

 

 

 

สญัญาเชา่วลิลา่ 

สญัญาเชา่นีม้ขี ึน้ระหวา่ง 

A.D. Business Co. , Ltd. – บรษัิทเลขที ่0105545013821 

เดลตา้วลิลา่ - 57/3 หมู ่3 ซอยบอ่ผดุ ต าบลปากคลอก อ าเภอถลาง จังหวดัภเูก็ต 83110 ประเทศไทย 

ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ "ผูใ้หเ้ชา่" และ 

ชือ่และนามสกลุ: .............................................................................. .. ............................. .... 

ทีอ่ยู:่ .................................................................................................................................. 

โทรศัพท ์& อเีมล: ................................................................................................................. 

สญัชาต ิหมายเลขหนังสอืเดนิทางและวนัหมดอาย ุ(+ ส าเนา): ......................................................... 

ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ "ผูเ้ชา่" 

ไดต้กลงเชา่หอ้งชดุดังตอ่ไปนีเ้ป็นระยะเวลาวันที ่......... / .......... / ........ ถงึวนัที.่....... / ......... / ........ 

ของวลิลา่ชือ่ ".......................... ...... "เลขที ่................ พรอ้ม ...... หอ้งนอน ......... ... สถานทีต่ัง้ 

เลขที ่............... หมู ่3 ซอยบอ่ผดุ ต าบลปากคลอก อ าเภอถลาง จังหวดัภเูก็ต 83110 ประเทศไทย 

จ านวนเงนิคา่เชา่: ................................. (บาท / ยโูร ......... ............................................เท่านัน้) 

มเิตอรไ์ฟฟ้าเมือ่เดนิทางมาถงึ: ................ ตอนออกเดนิทาง: ................ ราคา: .................... ( บาท)  

เงนิส ารองรองจา่ย: ............................ 

ฟร:ี อนิเทอรเ์น็ตไรส้ายไฟเบอรอ์อปตคิ, โทรทัศนจ์อแบนพรอ้มระบบดาวเทยีม, น ้า, การบ ารงุรักษาของ

สนามหญา้และสวน, สระวา่ยน ้า, กลอ้งวดิโีอ 

เงนิมัดจ า:............................................................................................................................... 

คา่ธรรมเนยีม / คา่อืน่ ๆ : .................................................................................................... 

แนบเป็นเงือ่นไขท่ัวไปของการเชา่รายละเอยีดของสถานทีเ่ชา่และสนิคา้คงคลัง (ภาพวดิโีอ) ท าเป็น 2 ฉบับ

ทีจั่งหวดัภเูก็ตประเทศไทยเมือ่วนัที ่......../ ........ / .........  

ผูใ้หเ้ชา่        ผูเ้ชา่ 

…………………………………………….      …………………………………………….  

(Alain Dupouy)                    (…………………………………………….) 

วนัที ่....... / ......../ .........      วนัที.่...... / ......../ ......... 

 

 

Delta Villas  

A.D. Business Co., Ltd.  57/3 Moo 3 Soi Bhanbangphea,  

T. Paklok, A.Thalang, Phuket 83110 Thailand  

Company Certificate No.: 010 554 501 3821 
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เงือ่นไขทั่วไป 

การเชา่ท าตามเงือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งโดยปกตแิละโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดงัทีแ่สดงไวด้า้นลา่งซึง่ผูเ้ชา่
ตอ้งใหค้วามเคารพการเปิดเผยตวัตอ่บทลงโทษและการบอกเลกิสญัญานี้ตามดลุพนิจิของเจา้ของและไมม่ภีาระ
ผกูพันในการลดคา่เชา่  

A) ผูเ้ชา่ทีค่อื: ........................................................................  
ตอ้งเชา่สถานทีด่ว้ยตวัเองเพือ่การอาศยัอยู ่และมคีวามรับผดิชอบและรักษาสถานที ่การตดิตัง้ทัง้หมดอยูใ่น
สภาพการท างานและขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิขึน้ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากเขา้ครอบครองสถานทีจ่ะไมไ่ดรั้บการ
ยอมรับ การซอ่มแซมใด ๆ ทีจ่ าเป็นอนัเป็นผลมาจากความประมาทหรอืการใชง้านทีไ่มเ่หมาะสม ในชว่ง
ระยะเวลาเชา่จะอยูภ่ายใตก้ารดแูลของผูเ้ชา่ รายชือ่ ขอ้มลูและ มลูคา่ของสิง่ของ เฟอรน์เิจอร ์อยูใ่นภาคผนวก  
ผูเ้ชา่และสมาชกิตอ้งรักษา ความสงบและความเงยีบของพืน้ที ่ตลอดการเชา่  หา้มการสง่เชา่ตอ่ใหบ้คุคล
นอกเหนือจากในสญัญานี ้ 

พักไดส้งูสดุ 6 ทา่น 

B) สถานทีเ่ชา่พรอ้มอปุกรณ์ครัว จาน แกว้ เครือ่งนอนและวัสดมุัลตมิเีดยี  มลูคา่รวมของราคาทดแทนของ ชิน้สว่ 
นเฟอรน์เิจอรห์รอือปุกรณ์ทีช่ ารดุทรดุโทรมแตกหรอืรา้วหรอืเสยีหาย จะตอ้งจา่ยคา่เสยีหายตามขอ้มลูทีก่ าหนด
ดา้นหลงั ผูเ้ชา่ตอ้งรักษาความสะอาดตลอดระยะเวลาเชา่   ผูเ้ชา่ตกลงทีจ่ะรักษาระดบัความสะอาดเหมอืนกนัใน

วันมอบกญุแจ  มฉิะนัน้เจา้ของหรอืตวัแทนของเจา้ของจะเรยีกเก็บเงนิ เงนิประกนัจ านวน 10,000 บาท 

C) กรณุาสบูบหุรีภ่ายนอกวลิลา่เทา่นัน้ (สวนและระเบยีง) ไมอ่นุญาตใหน้ าสตัวเ์ลีย้งเขา้พัก สระวา่ยน ้าไมอ่ยู่
ภายใตก้ารดแูลการวา่ยน ้าเกดิขึน้ภายใตค้วามรับผดิชอบของผูเ้ชา่ โปรดอยา่โยนน ้ามันปรงุอาหารลงในหอ้งน ้า
หรอือา่งลา้งหนา้ / อา่งลา้งหนา้ของวลิลา่ซึง่ผูเ้ชา่สามารถใชง้านไดเ้ฉพาะ  

D) เงนิประกนัจะคนืใหใ้นวนัทีผู่เ้ชา่ “Check Out” ออกจากบา้นพัก ขอ้สญัญาทัง้หมดทีไ่ดรั้บการยอมรับสภาพที่
ดขีองทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการยนืยนัและใบแจง้หนี้ใด ๆ ทีผู่เ้ชา่จา่ยใหย้กเวน้ในกรณีทีม่กีารหกัเงนิ ในกรณีทีค่วาม

เสยีหายเกนิจ านวนเงนิฝากทัง้หมดผูเ้ชา่จะตอ้งรับผดิชอบจา่ยคา่ความเสยีหาย 

E) หากผูเ้ชา่ไมป่ฏบิตัติามสญัญานี้หรอืออกจากสถานทีก่อ่นวันหมดอายขุองสญัญา ผูเ้ชา่ตกลงทีจ่ะไมรั่บเงนิมัด
จ าและการช าระเงนิลว่งหนา้ทัง้หมดใหก้บัเจา้ของ เพือ่ชดเชยโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้  

F) ผูเ้ชา่ไมอ่าจคดัคา้นการเยีย่มชมสถานทีเ่มือ่เจา้ของหรอืตวัแทนของเจา้ของแจง้ใหท้ราบ 

G) สญัญานี้จะอยูภ่ายใตก้ฎหมายของประเทศไทย  

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงวา่ในกรณีทีไ่มม่วีธิแีกปั้ญหาทีเ่ป็นมติรขอ้พพิาทใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิการการไม่
ปฏบิตัหิรอืการตคีวามสญัญานี้จะถกูสง่ไปยังเขตอ านาจศาลของศาลภเูก็ต ขอ้ความ "เงือ่นไขทัว่ไปของการขาย" 
ทีไ่ดร้ับการจัดตัง้ขึน้เป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาองักฤษในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทเฉพาะขอ้ความภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาองักฤษเทา่นัน้ทีม่มีลูคา่อา้งองิ 

กญุแจ จ านวน: ............................................................... ... คา่ทดแทน: 500 บาท  

รโีมทคอนโทรลประต:ู จ านวน: ............................................... คา่ทดแทน: 2000 บาท  

ผูใ้หเ้ชา่        ผูเ้ชา่ 

…………………………………………….     …………………………………………….  

(Alain Dupouy)                  (…………………………………………….) 

วันที ่....... / ......../ .........      วันที.่...... / ......../ ......... 


