สัญญาเช่ารถยนต์กับรถเช่าเชียงใหม่ราคาถูกอ้อยคาร์เร้นท์
บริการรถเช่าที่ถูกที่สุดในเมืองเชียงใหม่
สัญญาเลขที่....................................
สัญญาเช่ารถฉบับนี้ทาขึ้นที.่ ............................ เลขที่ ………………. ตาบล/แขวง.........................
อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................เมื่ อวันที่........เดือน....................พ.ศ........................
ระหว่าง…………………………….. โดย....................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ
เรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ…………………………………….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ...............................
มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ………………………..ถนน …………………….…… ตาบล/แขวง...........................
อาเภอ/เขต...........................จังหวัด........................โดย................................................... ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท...................................................(และหนังสือมอบ
อานาจลงวันที่..................)* แนบท้ายสัญญานี้แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความ
ว่ากับ……………………………อยู่บ้านเลขที่…………..…..ถนน………………..ตาบล/แขวง……………….……
อาเภอ/เขต………….จังหวัด………………..……..)* ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากันกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงเช่า
ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่ารถยนต์ …………………………………………………….
ยี่ห้อ...................................รุ่น...............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “รถยนต์ที่เช่า” จานวน(............) คัน
เพื่อใช้ในราชการของผู้เช่าดังรายละเอียดปรากฏตามผนวกแนบท้ายสัญญานี้
การเช่ารถยนต์ตามวรรคหนึ่งมีกาหนดระยะเวลา…………..ปีนับตั้งแต่วันที่..............................
เดือน............พ.ศ......................ถึงวันที่...................เดือน.........................พ.ศ....................
ผู้ให้เช่ารับรองว่ารถยนต์ที่เช่าตามสัญญานี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้ให้เช่าได้ชาระ
ภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้ให้เช่ามีสิทธินามาให้เช่าโดยปราศจากการรอนสิทธิ
ทั้งรับรองว่ารถยนต์ดังกล่าวมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในผนวกแนบท้ายสัญญา มีอุปกรณ์และ
เครื่อ งมื อประจารถตามมาตรฐานของผู้ ผลิ ตรถยนต์ ที่เ ช่า และตามความต้อ งการของผู้ เช่ าโดย
ครบถ้วน และผู้ให้เช่าได้ตรวจสอบแล้วว่ารถยนต์ที่เช่าตลอดจนอุปกรณ์ทั้งปวงปราศจากความชารุดบกพร่อง
สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา แต่การคานวณค่าเช่าสาหรับรถยนต์ที่เช่าแต่ละ
คันให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าได้รับมอบรถยนต์ที่เช่าคันนั้นๆ ไว้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ 2. ค่าเช่ารถยนต์
ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าในอัตราตายตัวที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นราย
เดือนตามเดือนแห่งปฏิทินในอัตราค่าเช่าเดือนละ..........................บาท(.....................................)บาท ต่อรถยนต์ที่ เช่า
หนึ่งคัน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ค่าภาษีรถยนต์ ค่าตรวจสภาพ ค่าอะไหล่สิ้นเปลือง
-2ค่าน้ามันหล่อลื่นทุกชนิดและค่าซ่อมแซมรถยนต์ในการใช้งานตามปกติไว้ด้วยแล้ว ส่วนค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงที่ใช้
ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการชาระค่าเช่า ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) วัน ก่อน
ครบกาหนดการชาระค่าเช่าในแต่ละเดือน แล้วผู้เช่าจะชาระค่าเช่าในวันครบกาหนดชาระค่าเช่า หรือภายหลังจากนั้น
โดยให้ผู้ให้เช่ามารับเช็ค ณ ที่ทาการ.........................................ของผู้เช่า หรือ โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้ให้เช่าโดยตรง ชื่อ..................................................ธนาคาร..................................สาขา.......................
ชื่อบัญชี..........................................................เลขที่บัญชี.................................................ทั้งนี้ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้รับ
ภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงิน
ดังกล่าวจากจานวนเงินที่โอนในเดือนนั้นๆเมื่อได้รับเงินค่าเช่าดังกล่าวแล้วผู้ให้เช่าจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินค่าเช่า
ให้แก่ผู้เช่าภายใน 7 (เจ็ด) วัน
ในกรณีที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าเช่าเป็นรายวัน
ตามจานวนวันที่เช่าจริง
ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของผู้ให้เช่า
หรือเพราะความบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า
การคานวณค่าเช่ารายวันตามสัญญานี้ให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี 30 (สามสิบ) วัน ซึ่งเมื่อคานวณค่าเช่า
ตามสัญญานี้เป็นรายวันจะตกวันละ…………………….บาท(.......................................................)
ข้อ 3. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
3.1 ผนวก 1 ใบเสนอราคา
จานวน.............หน้า
3.2 ผนวก 2 แคตตาล็อค และรายละเอียดของรถยนต์ที่เช่า จานวน.............หน้า
3.3 ผนวก 3 รายการอุปกรณ์และเครื่องมือประจารถ
จานวน.............หน้า
3.4 ผนวก 4 กาหนดการบารุงรักษา
จานวน.............หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อ ความในสัญญานี้
บังคับ และกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้เช่า โดยผู้ให้เช่า
ไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เอากับผู้เช่าได้
ข้อ 4. การส่งมอบ
ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ให้แก่ผู้เช่า ณ ………..…………………………………………….

ภายในวันที่..........................เดือน...............................พ.ศ...........................ในสภาพที่ดีเรียบร้อย พร้อมด้ วยอุปกรณ์
และเครื่องมือประจารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในผนวกแนบ
ท้ายสัญญา

-3ข้อ 5. การตรวจรับ
เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้เช่าได้ตรวจรับรถยนต์ที่ส่งมอบตามข้อ 4. และเห็นว่าถูกต้อง
ครบถ้ ว นตามสั ญ ญานี้ แ ล้ ว ผู้ เ ช่ า จะออกหลั ก ฐานการรั บ มอบรถยนต์ ที่ เ ช่ า เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
ประกอบการขอรับเงินค่าเช่ารถยนต์คันนั้นๆ
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า รถยนต์ซึ่งผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ถูกต้อ งครบถ้วนตามสัญญา ผู้เช่า
ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรถยนต์นั้น ในกรณีเช่นว่ านี้ ผู้ให้เช่าต้องรีบนารถยนต์นั้นกลับคืนไปทันที และต้องนา
รถยนต์คันอื่นมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทาการแก้ไ ขให้ถูกต้อ งตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง และ
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะนามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบ เพื่อของดหรื อลดค่าปรับ
ไม่ได้
หากผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์ที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีดังกล่าวในวรรคสอง และเกิด
ความเสียหายแก่รถยนต์นั้น ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าถูกต้อ งแต่ไ ม่ครบจานวน หรือ ส่งมอบครบจานวนแต่ ไ ม่
ถูกต้อ งทั้งหมด ผู้เช่ามี สิทธิจะรับมอบเฉพาะส่ว นที่ถูกต้อ ง โดยออกหลักฐานการรั บมอบเฉพาะส่วนนั้นก็ไ ด้
ในกรณีเช่นนี้ ผู้เช่าจะชาระค่าเช่าเฉพาะรถยนต์ที่เช่าที่รับมอบไว้
ข้อ 6. การขอขยายระยะเวลาส่งมอบ
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ไม่ ส ามารถส่ ง มอบรถยนต์ ที่ เช่ า ให้ แ ก่ ผู้ เ ช่ า ได้ โ ดยครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง ภายใน
กาหนดเวลาตามสัญญา ข้อ 4. อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์ใดๆ ซึ่งผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย ผู้ให้เช่ามีสิทธิขยายกาหนดเวลาส่งมอบรถยนต์ที่เช่า โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้ อม
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นเกิดขึ้น การอนุญาตให้ขยายเวลาส่ง
มอบเป็นดุลพินิจของผู้เช่า โดยผู้ให้เช่าไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เอากับผู้เช่าได้
ข้อ 7. หน้าที่ของผู้ให้เช่า
7.1 การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า
ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องทาประกันภัยรถยนต์ที่เช่า หรือรถยนต์ที่นามา
เปลี่ยนหรือทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้นหนึ่ง และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยทาประกันภั ยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่
ผู้เช่าให้ความเห็นชอบและต้องมอบสาเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวัน
ทาสัญญาเช่า และทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญา หรือมีการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่า ตมข้อ 7.3 หรือข้อ 7.4 หรือข้อ 7.5

หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทนตามข้อ 7.6 หรือมีการทาสัญญาประกันภัยใหม่ โดยการประกันภัยต้องรวมถึงการ
คุ้มครองต่อไปนี้

-4(ก)คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อคน และไม่เกิน 10,000,00 (สิบล้าน) บาท/ครั้ง
(ข)คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน 5,000,000 บาท(ห้าล้านบาท
ถ้วน)ต่อครั้ง
(ค)คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์
คันที่เอาประกันภัยในวงเงินไม่ต่ากว่า 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) ต่อคน
7.2 การจดทะเบียนและเสียภาษีประจาปีของรถยนต์ที่เช่า
ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่งทางบก และเสียภาษีประจาปีตาม
กฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าแล้วเสร็จก่อนวันครบกาหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญา ข้อ 4. รวมทั้งต้อง
เสียภาษีประจาปีต่อๆไปภายในกาหนดเวลาทุกปี
7.3 ความบกพร่องในรถยนต์ที่เช่า
ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าคันใดขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ผู้ให้เช่า
จะต้องนารถยนต์คันใหม่ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า และมีสภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่าทั้งใน
เรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ผู้เช่า
ทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น
หากผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์มาเปลี่ยนให้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม นอกจากผู้เ ช่ามีสิทธิหักค่าเช่า
คิดเป็นรายวันต่อคัน ตามสัญญาข้อ 2. วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวัน ในอัตรา
วันละ……บาท(............................)ต่อคันนับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นารถยนต์มาเปลี่ยนจนถึงวันที่
ผู้ให้เช่านารถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้
หากผู้ให้เช่าไม่ นารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง เมื่ อ ได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้วเป็ น
ระยะเวลาติดต่อกันเกิน 10 (สิบ) วัน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้โดยทาเป็นหนังสือ
แจ้งไปยังผู้ให้เช่า
ในกรณีผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ให้เช่าจัดหารถยนต์อื่นมา
เปลี่ยน ซึ่งสภาพ ขนาด หรือประสิทธิภาพของรถยนต์ ไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่ามีสิทธิเช่า
รถยนต์จากบุคคลอื่นมาใช้งานแทนได้จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัด หารถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง โดยผู้ให้เช่าจะต้อง
รับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น
7.4 การรับประกันความเสียหาย

ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้าง และใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่า การครอบครองใช้สอย
รถยนต์ที่เช่าของผู้เช่าเป็นการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมาก่ อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับรถยนต์ที่เช่าตามสัญญานี้
ผู้ให้เช่าจะต้องดาเนินการทั้งปวงเพื่อให้การเรียกร้อง หรือการรบกวนสิทธิดังกล่าวหมดสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ให้เช่า
มิอาจดาเนินการดังกล่าวได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความ
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ข้ อ อ้ า งใดๆ ทั้ ง สิ้ น และหากการเรี ย กร้ อ งหรื อ การรบกวนสิ ท ธิ เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ เ ช่ า ต้ อ งชดใช้ ค่ า เสี ย หายต่ อ
บุคคลภายนอก หรือผู้เช่าได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ชาระค่าเสียหาย
และค่าใช้จาย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนผู้เช่า หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง
7.5 การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่น
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นามาให้เช่า ผู้ให้เช่าจะโอนกรรมสิทธิ์ใน
รถยนต์ที่เช่าแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้เช่า และโดยไม่นารถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพ
ขนาด และประสิทธิภาพเท่า เทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคา
ซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาส่งมอบแก่ผู้เช่าทดแทนก่อนไม่ได้ หากฝ่าฝืนผู้ให้เช้าองรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เช่า
7.6 การบารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า
ผู้ ใ ห้ เ ช่ า มี ห น้ า ที่ บ ารุ ง รั ก ษา ตรวจสภาพ เปลี่ ย นชิ้ น ส่ ว นของอะไหล่ สิ้ น เปลื อ งรวมทั้ ง
น้ามันหล่อลื่นทุกชนิด และซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่าในกรณีความเสื่อมสึกหลอและความเสียหายอันเกิดจากการใช้งาน
ตามปกติเยี่ยงวิญญูชนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ให้เช่ามีหน้าที่บารุงรักษาตรวจสภาพรถยนต์
ที่เช่าเมื่อครบระยะเวลา หรือครบกาหนดระยะทางที่ใช้งานตามที่กาหนดในผนวกแนบท้ายสัญญา รวมทั้งจะต้อง
บารุงรักษาหรือซ่อมแซมเพิ่มเติมทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่า เพื่อให้รถยนต์ที่เช่าใช้ในราชการของผู้เช่าได้ในสภาพ
ที่สมบูรณ์ปลอดภัย
ในการบารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้มารับรถยนต์ที่
เช่าจากผู้เช่าและจัดหารถยนต์สารองที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่ามา
ให้ผู้เช่าใช้ทันที และถ้าหากผู้ให้เช่าไม่อาจดาเนินการตามเงื่อนไขนี้ได้ ผู้เช่ามีสิทธิดาเนินการตามข้อ 7.3 วรรคสอง
วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม
ในการซ่อมแซม บารุงรักษารถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าต้องนารถยนต์ที่เช่าเข้าซ่อมแซมบารุงรักษาที่
ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่าเท่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
การนารถยนต์ไปซ่อมหรือบารุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ามันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับ
เท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า น้ามันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ากว่าเดิมผู้ให้เช่าจะต้องเติม
ให้อยู่ในระดับเดิม

เมื่อรถยนต์คันที่เช่าได้ผ่านการใช้งานและยางรถยนต์เส้นใดเส้นหนึ่งมีสภาพความลึกของดอก
ยางต่ากว่า 3 (สาม) มิลลิเมตร หรือตามที่ผู้เช่าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย ผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ที่มีสภาพใหม่ให้
โดยห้ามใช้ยางหล่อดอก
กรณีที่ผู้ให้เช่านารถยนต์ที่เช่าไปบารุงรักษาหรือ ซ่อมแซม ผู้ให้เช่า ต้องนารถยนต์คันอื่นมา
ทดแทนทันที โดยในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้นารถยนต์มาทดแทน ผู้ให้เช่าไม่สามารถคิดค่าเช่าจากผู้เช่าได้
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ดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมา
ทดแทน เพื่อให้ผู้เช่าใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่อยู่ระหว่างบารุงรักษาหรือซ่อมแซมจะเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้
หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์ทดแทนให้ ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถยนต์จากผู้ อื่นมาใช้งานแทน โดยผู้ให้เช่า
จะต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจนกว่าผู้ให้เช่าจะนารถยนต์ทดแทนมาส่งมอบให้ผู้เช่า หรือจนกว่ารถยนต์ที่เช่าจะ
บารุงรักษาซ่อมแซมเสร็จ
ข้อ 8. การบอกเลิกสัญญา
8.1 ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าไม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ส่งมอบภายในกาหนด หรือส่งมอบภายในกาหนดแต่ใช้งานไม่ไ ด้ครบถ้วนตามสัญญา
หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
ในกรณีดังกล่าวในวรรคก่อน ผู้เช่ามีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามเวลา หรือเรียกร้อง
จากธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันตามสัญญา ข้อ 13. เป็นจานวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้
ตามแต่จะเห็นสมควร และถ้าผู้เช่าต้องเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นทั้งหมด หรือแต่บางรายการ ภายในกาหนด….เดือน
นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่ายอมรับผิดชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่กาหนดไว้ในสัญญา
8.2 ในกรณี มีความจาเป็น ทางราชการ ผู้เช่ ามีสิทธิ ที่จะบอกเลิกสั ญญาเช่ านี้ ก่ อ นครบ
กาหนดระยะเวลาการเช่าได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยผู้ให้เช่า
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้เช่าในการเลิกสัญญาดังกล่าว
ข้อ 9. ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลยกาหนดส่งมอบตามสัญญา ข้อ 4. แต่ผู้เช่ามิได้ใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญา ข้อ 8.1 วรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวันสาหรับรถยนต์คัน
ที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา ในอัตราวันละ………..บาท(.....................................)ต่อคันนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบ
กาหนดส่งมอบตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้นารถยนต์ที่เช่ามาส่งมอบให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน
ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อ ไปได้ ผู้เช่า จะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญ ญา และริบหลักประกันการปฏิบั ติตามสัญญา หรือ เรี ยกร้อ งจาก

ธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันตามสัญญา ข้อ 13. กั บเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
ข้อ 8.1 วรรคสอง ก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชาระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่าเมื่อครบกาหนดส่งมอบดังกล่าว
แล้ว ผู้เช่ามีสิทธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิกสัญญาอีกด้วย

-7-

ข้อ 10. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้เช่าแล้ว ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง ภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
หากผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเสียหายออกจากค่าเช่าประจาเดือน
หรือหลักประกันตามสัญญา ข้อ 13.
ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ที่เช่า อันไม่ใช่
ความผิดของผู้เช่า ตลอดระยะเวลาที่รถยนต์อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า
ข้อ 11. การใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่เช่า
เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือประโยชน์ในทางราชการของผู้เช่า ผู้เช่ามีสิทธิติดป้าย
โลหะ ประทับตรา ทาเครื่องหมายอื่นใด ติดข้อความหรืออุปกรณ์อื่นใดๆ ที่จาเป็นในการใช้งานของผู้เช่า หรือ
ดาเนินการใดๆ บนรถยนต์ที่เช่าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน
ข้อ 12. การรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืน
เมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใดๆ ผู้ให้เช่าจะต้องรับมอบ
รถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่สัญญาสิ้นสุด โดยผู้ให้เช่า
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ถ้าผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่าไม่ต้อ ง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดแก่รถยนต์อันมิใช่ความผิดของผู้เช่า
ข้อ 13. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้นาหลักประกันเป็น……………………………….………..
เป็นจานวนเงิน.................................บาท(...........................................)มามอบแก่ผู้เช่าเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ให้เช่านามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่าจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ให้เช่าพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

สัญญานี้ทาขึ้น เป็น สองฉบับมีข้อ ความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อ ความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)………………………………………ผู้ให้เช่า (ลงชื่อ)…………………………………………ผู้เช่า
( ......................................................)
( ......................................................)
(ลงชื่อ)………………………………………พยาน (ลงชื่อ)…………………………………………พยาน
( ......................................................)
( ......................................................)

