
หนังสือให้สิทธ ิอาศัยหรือเกบ็กนิ 

 
 ทําที�………………………………………… 

……………………………………………… 

 วนัที�………..เดือน…………….……………พ.ศ.………….. 

สญัญานี �ทําขึ �นระหวา่งนาย/นาง/นางสาว……………………..……..…อาย…ุ……ปี ถือบตัรประจําตวัประชาชน
เลขที�…..…………..……ออกบตัร โดย………………………วนัที�ออกบตัร โดย…../……/……วนัหมดอายบุตัร ……/……/…...
ซึ�งเป็นเจ้าของหรือมกีรรมสทิธิ.ในทรัพย์สนิ คือบ้านเลขที�…………………………….และตามโฉนดเลขที�…………………..ซึ�งอยู่
หมูที่�………ถนน…………………..แขวง/ตาํบล…………………เขต/อําเภอ………………………จงัหวดั…………….………..      
เนื �อที�…………………………….ตามสญัญานี �เรียกวา่ “ผู้ให้อาศยั”  

ฝ่ายหนึ�ง กบั นาย/นาง/นางสาว..……………………..……………อาย…ุ…………ปี ถือบตัรประจําตวัประชาชน
เลขที�…..…………..……ออกบตัร โดย………………………วนัที�ออกบตัร โดย…../……/……วนัหมดอายบุตัร ……/……/…...
ตามสญัญานี �เรียกวา่  “ผู้อาศยั” อีกฝ่ายหนึ�ง  

ทั �งสองฝ่ายได้ตกลงทําสญัญา ตามข้อตกลงและเงื�อนไขดงัใจความตอ่ไปนี � 

ข้อ 1.   ผู้ให้อาศยัยินดีให้ผู้อาศยันําครอบครัวเข้ามาอยูอ่าศยัและเก็บกินพืชผลไม้ในบ้านเลขที�………………... 
หรือตามโฉนดเลขที�………………….ดงัระบไุว้ข้างบนแล้วโดยไมต้่องเสยีคา่เชา่มีกําหนด ……………ปี (ต้องไมเ่กิน 30 ปี) / 
ตลอดชีวติของผู้อยูอ่าศยั และสทิธินี �ไมต่กทอดแก่ครอบครัวหรือผู้ รับมรดกของผู้อาศยั (ตามมาตรา 1402, มาตรา 1403, และ
มาตรา 1404 แหง่ ป.พ.พ.) 

ข้อ 2.  ในระหวา่งที�สทิธิเก็บกินยงัมีอยู ่ผู้สร้างสทิธิอาศยัหรือเก็บกินดงักลา่วต้องออกคา่ใช้จ่ายในการจดัการ
ทรัพย์สนิตลอดจนเสยีภาษีอากร กบัทั �งต้องใช้ดอกเบี �ยหนี �สนิอนัมอียูห่รือติดพนัอยูก่บัทรัพย์สนินี � (ซึ�งเป็นไปตามมาตรา 1426 
แหง่ ป.พ.พ.) 

ข้อ 3.  ผู้ให้อาศยัหรือเจ้าของทรัพย์สนิต้องการให้ผู้อาศยัหรือผู้ทรงสทิธิเก็บกินเอาทรัพย์สนิประกนัวินาศภยัเพื�อ
ประโยชน์แก่เจ้าของทรัพย์สนิเป็นจํานวนเงินทนุประกนั…………………………...บาทและถ้าทรัพย์สนิ ใดดงักลา่วนั �นได้เอา
ประกนัภยัไว้แล้ว  ผู้อาศยัหรือผู้ทรงสทิธิ.เก็บกินยินยอมทําประกนัวินาศภยัหรือตอ่สญัญาประกนันั �นเมื�อคราวตอ่  โดยผู้อาศยั
หรือผู้ทรงสทิธิ.เก็บกินยินยอมทําประกนัวินาศภยั หรือตอ่สญัญาประกนันั �นเมื�อถงึคราวตอ่  โดยผู้อาศยัหรือผู้ทรงสทิธิเก็บกินจะ
เป็นผู้ ชําระเสยีคา่เบี �ยประกนัภยั ในระหวา่งที�สทิธิอาศยัหรือเก็บกินยงัมีอยูเ่องทั �งสิ �น (ตามมาตรา 1427 แหง่ ป.พ.พ.) 

ข้อ 4.  ผู้อาศยัและครอบครัวจะไมใ่ช้ทรัพย์สนิดงักลา่วเพื�อการอยา่งอื�นนอกจากที�ใช้กนัตามประเพณีนิยมปกต ิ 
หรือการดั�งที�กําหนดไว้ในสญัญานี �คือเพื�อ……………………………..และจะสงวนทรัพย์สนิที�ให้อาศยันั �นเสมอกบัที�วญิGชูน
จะพงึสงวนทรัพย์สนิของตนเอง และจะบํารุงรักษาทั �งทําการซอ่มแซมเลก็น้อยด้วย  ทั �งนี �ผู้ ได้อาศยัหรือได้สทิธิเก็บกินยอมให้
ผู้ให้อาศยัหรือให้สทิธิเก็บกินหรือตวัแทนของผู้ให้อาศยัหรือเก็บกินเข้าตรวจดทูรัพย์สนิที�ให้อาศยัหรือเก็บกินเป็นครั �งคราว  ใน
เวลาและระยะอนัสมควร (ซึ�งเป็นไปตามมาตรา 552  ถึงมาตรา 555 แหง่ ป.พ.พ.) 



ข้อ 5.  ถ้าทรัพย์สนิที�ให้อาศยันั �นมิได้รับอนญุาตจากผู้ให้อาศยัเป็นหนงัสอืก่อน  ผู้อาศยัและครอบครัวจะทํา
การดดัแปลงหรือตอ่เติมอยา่งหนึ�งอยา่งใดหาได้ไม ่ถ้าและผู้อาศยัหรือครอบครัวทําไปโดยมิได้รับอนญุาตของผู้ให้อาศยัเช่นนั �น
ไซร้  เมื�อผู้ให้อาศยัเรียกร้อง  ผู้อาศยัจะต้องทําให้ทรัพย์สนินั �นกลบัคืนคงสภาพเดิม ทั �งจะต้องรับผิดตอ่ผู้ให้อาศยัในความสญู
หายหรือบบุสลายอยา่งใดๆ อนัเกิดแตก่ารดดัแปลงตอ่เติมนั �นด้วย  อนึ�งผู้อาศยัจะต้องรับผิดในความสญูหายหรือบบุสลาย
อยา่งใดๆ อนัเกิดขึ �นแก่ทรัพย์สนิที�ได้อาศยัหรือได้เก็บกิน  เพราะความผิดของผู้อาศยัเองหรือของบคุคลซึ�งอยูก่บัผู้อาศยั หรือ
บริวารของผู้อาศยัแตท่ั �งนี �ผู้อาศยัไมจํ่าต้องรับผิดในความสญูหายหรือบบุสลายอนัเกิดแตก่ารใช้ทรัพย์สนินั �นโดยชอบ (ซึ�ง
เป็นไปตามมาตรา 558 และ 562 แหง่ ป.พ.พ.) 

ข้อ 6.   ถ้าผู้อาศยัผิดสญัญาข้อใดก็ตามถือวา่สญัญานี �สิ �นสภาพลงทนัที   ทั �งยินยอมให้ผู้ให้อาศยัเก็บหรือให้
สทิธิเก็บกินฟอ้งเรียกคา่เสยีหายตามที�เกิดขึ �นพร้อมด้วยคา่ปรับอีกตา่งหากเป็นจํานวน…………………………… บาท 
(……………………………………………….) 

ทั �งสองฝ่ายได้อา่นข้อความทั �งหมดและเข้าใจโดยดตีลอดแล้ว จึงลงลายชื�อไว้เป็นหลกัฐานตอ่หน้าพยานเป็น
สาํคญั สญัญานี �ทําขึ �นสองฉบบัมีข้อความตรงกนั ฉบบันี �สาํหรับ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงชื�อ...............................................(ผูอ้าศยั/ไดสิ้ทธิ� เก็บกิน) 
      (..................................................) 

 
ลงชื�อ.................................................(พยาน) 
      (.....................................................) 

 
ลงชื�อ..................................................(พยาน/ผูเ้ขียน/พิมพ)์ 

         (.....................................................) 

ลงชื�อ.................................................(ผูใ้หอ้าศยั/ใหเ้ก็บกิน) 
      (.....................................................) 

ลงชื�อ................................................ (ผูใ้หค้วามยนิยอม/สามี/ภรรยา/    
        (...............................................) ผูมี้กรรมสิทธิ� ร่วมในทรัพยสิ์น) 
     (................................................................) 
 
ลงชื�อ................................................ (ผูใ้หค้วามยนิยอม/สามี/ภรรยา/    
        (...............................................) ผูมี้กรรมสิทธิ� ร่วมในทรัพยสิ์น) 



ข้อพ ึงสังวรณ์   
 มาตรา 1405 สทิธิอาศยันั �นถ้ามไิด้จํากดั ไว้ชดัแจ้งวา่ให้เพื�อประโยชน์แก่ผู้อาศยั เฉพาะตวัไซร้ บคุคลในครอบครัวและใน
ครัวเรือนของผู้อาศยัจะอยูด้่วยก็ได้ 
 มาตรา 1406 ถ้าผู้ให้อาศยัมิได้ห้ามไว้ชดัแจ้ง ผู้อาศยัจะเก็บเอาดอกผลธรรมดาหรือผลแหง่ที�ดินมาใช้เพียงที�จําเป็น
แก่ความต้องการของครัวเรือนก็ได้ 

มาตรา 1407 ผู้ให้อาศยัไมจํ่าต้องบํารุงรักษาทรัพย์สนิให้อยูใ่นความซอ่มแซมอนัดี ผู้อาศยัจะเรียกให้ชดใช้คา่ใช้จ่าย 
ซึ�งได้ออกไปในการทําให้ทรัพย์สนิดีขึ �นหาได้ไม ่

มาตรา 1408 เมื�อสทิธิอาศยัสิ �นลง ผู้อาศยัต้องสง่ทรัพย์สนิคืนผู้ให้อาศยั 
มาตรา 1409 โดยอนโุลมตามมาตรา 563 คดีอนัผู้ให้อาศยัจะฟอ้งผู้อาศยัเกี�ยวแก่สญัญาอาศยันั �นทา่นห้ามมิให้ฟอ้ง

เมื�อพ้นกําหนดหกเดือนนบัแตว่นัสง่คืนทรัพย์สนิที�ให้อาศยั 
มาตรา 1418 สทิธิเก็บกินนั �น จะก่อให้เกิดโดยมีกําหนดเวลา หรือตลอดชีวติแหง่ผู้ทรงสทิธิ.ก็ได้ ถ้าไมม่ีกําหนดเวลา 

ทา่นให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่สทิธิเก็บกินมีอยูต่ลอดชีวิตผู้ทรงสทิธิ.ถ้าทีกําหนดเวลาทานให้นําบทบญัญตัิมาตรา 1403 วรรค 3 
มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม ถ้าผู้ทรงสทิธิเก็บกินถงึแก่ความตายทา่นวาสทิธินั �นยอ่มสิ �นไปเสมอ 

มาตรา 1420 เมื�อสทิธิเก็บกินสิ �นลง ผู้ทรงสทิธิต้องสง่ทรัพย์สนิสนิคืนแก่เจ้าของ ถ้าทรัพย์สนิสลายไป หรือเสื�อมราคา
ลง ผู้ทรงสทิธิเก็บกินต้องรับผิด เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ความเสยีหายนั �นมิได้เกิดขึ �นเพราะความผิดของตน ถ้าผู้ทรงสทิธิเก็บกินใช้
ทรัพย์สนิสิ �นเปลอืงไปโดยมิชอบ ทา่นวา่ต้องทําให้มีมาแทน ถ้าทรัพย์สนิเสื�อมราคาเพราะการใช้ตามสมควรไซร้ ทา่นวา่ผู้ทรง
สทิธิเก็บกินไมจํ่าต้องใช้คา่ทดแทน 

มาตรา 1421 ในการใช้สทิธิเก็บกินนั �น ผู้ทรงสทิธิต้องรักษาทรัพย์สนิเสมอกลบัที�วิญGชูนพงึรักษาทรัพย์สนิของตนเอง 
มาตรา 1424 ผู้ทรงสทิธิเก็บกินจําต้องสงวนภาวะแหง่ทรัพย์สนิมิให้เปลี�ยนไปในสาระสาํคญั กบัต้องบํารุงรักษาปกติ

และซอ่มแซมเลก็น้อยด้วย จําเป็นต้องซอ่มแซมใหญ่ หรือมีการสาํคญัอนัต้องทําเพื�อรักษาทรัพย์สนิไซร้ ทา่นวา่ผู้ทรงสทิธิเก็บกิน
ต้องแจ้งแกเ่จ้าของทรัพย์สนิโดยพลนัและต้องยอมให้จดัทําการนานๆ ไปถ้าเจ้าของทรัพย์สนิละเลยเสยี ทา่นวา่ผู้ทรงสทิธิเก็บกิน
จะจดัทําการนั �นไปโดยให้เจ้าทรัพย์สนิออกคา่ใช้จ่ายก็ได้ 

มาตรา 1428 คดีอนัเกี�ยวกบัสทิธิเก็บกินในระหวา่งเจ้าของทรัพย์สนิกบัผู้ทรงสทิธิเก็บกิน หรือผู้ รับโอนนั �น ทา่นห้าม
มิให้ฟอ้งเมื�อเกินปีหนึ�ง นบัแตว่นัสทิธิเก็บกินสิ �นสดุลง แตใ่นคดีที�เจ้าของทรัพย์สนิเป็นโจทก์นั �น ถ้าเจ้าของไมอ่าจรู้วา่สทิธิเก็บ
กินสดุสิ �นลงเมื�อใด ทา่นให้นบัอายคุวามปีหนึ�งนั �นตั �งแตเ่วลาที�เจ้าของทรัพย์สนิได้รู้ หรือควรรู้วา่สทิธิเก็บกินสดุสิ �นลง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


