
แบบสัญญา 
สัญญาเช่ารถยนต์ 

 
       สัญญาเลขท่ี……………..…(๑)……………....… 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ......………….….……………………………………………………………………………………….
ต าบล/แขวง…................................................................อ าเภอ/เขต….......………….………………………………………….....
จังหวัด….......……………………………………........ เมื่อวันที่ ……….… เดือน ……………………..………..…… พ.ศ. ……….…..
ระหว่าง............................................................................(๒)...................................................................................... 
โดย……………………………………………………….................…(๓)……..………………………………………………………………….…. 
ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ …..…………………..……….….….(๔ ก).….……………..…........................ 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ….......………………………….…….……………………………...........................…………………… 
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี…………………ถนน…...............................…......ต าบล/แขวง…..................................….….....
อ าเภอ/เขต….......….…..............................จังหวัด….............….………………….....โดย…………….......................…………..
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……......................  
ลงวันที่……….........………………….. (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่...........................……..….) แนบท้ายสัญญานี้ 
(๖)(ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ .……….……….....…………(๔ ข)…......………….....………….
อยู่บ้านเลขท่ี……………….….ถนน……………………………….....………...ต าบล/แขวง…………......………………………………….
อ าเภอ/เขต……………..……...……………..…...จังหวัด…………..…....…………….…...……..….. ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่...................................... ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อตกลงเช่า 
   ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่ารถยนต์.................................(๗).................................. 
ยี่ห้อ..........................................รุ่น.........................................ขนาดเครื่องยนต์……………(………….…..…) ซีซี ซึ่งต่อไป 
ในสัญญานี้เรียกว่า “รถยนต์ที่เช่า” จ านวน..............................(................................) คัน เพ่ือใช้ในกิจการของผู้เช่า 
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก..........  
  การเช่ารถยนต์ตามวรรคหนึ่งมีก าหนดระยะเวลา...................(.......................) ปี นับตั้งแต่
วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ......... ถึงวันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ......... 
  ผู้ให้เช่ารับรองว่ารถยนต์ที่เช่าตามสัญญานี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีคุณสมบัติ 
คุณภาพและคุณลักษณะไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก....... และผู้ให้เช่าได้ช าระภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมอ่ืนใด ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้ให้เช่ามีสิทธิน ามาให้เช่าโดยปราศจากการรอนสิทธิ     
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และรถยนต์ที่เช่ามีอุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที่เช่าและตามความต้องการของ
ผู้เช่าโดยครบถ้วน และผู้ให้เช่าได้ตรวจสอบแล้วว่ารถยนต์ที่เช่าตลอดจนอุปกรณ์ท้ังปวงปราศจากความช ารุดบกพร่อง 
   สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาแต่การค านวณค่าเช่าส าหรับรถยนต์ที่เช่า 
แต่ละคันให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าได้รับมอบรถยนต์ที่เช่าคันนั้นๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ข้อ ๒  ค่าเช่ารถยนต์ 
  ผู้เช่าตกลงช าระค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน
ในอัตราค่าเช่าเดือนละ.......................................บาท (........................................................) ต่อรถยนต์ที่เช่าหนึ่งคัน
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษอีากรอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ค่าภาษีรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัย
รถยนต์ที่เช่า ค่าตรวจสภาพ ค่าอะไหล่สิ้นเปลือง ค่าน้ ามันหล่อลื่นทุกชนิด ค่าซ่อมแซมรถยนต์ในการใช้งาน
ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว ส่วนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ 
  ในการช าระค่าเช่า ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าไม่น้อยกว่า................(...............) 
วันท าการของผู้เช่า ก่อนครบก าหนดการช าระค่าเช่าในแต่ละเดือน ผู้เช่าจะช าระค่าเช่าในวันครบก าหนดช าระ         
ค่าเช่าหรือภายหลังจากนั้น โดยให้ผู้ให้เช่ามารับเช็ค ณ ที่ท าการ............................................... ................................
ของผู้เช่า หรือ (...) โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่าโดยตรง ชื่อธนาคาร..................................... 
สาขา.............................................ชื่อบัญชี...............................................เลขที่บัญชี.................................................. 
ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดอันเกี่ยวกับการโอนเงิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด 
(ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินที่โอนในเดือนนั้นๆ เมื่อได้รับเงินค่า
เช่าดังกล่าวแล้วผู้ให้เช่าจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 
  ในกรณีที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าเช่า 
เป็นรายวันตามจ านวนวันที่เช่าจริง 
  ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของ  
ผู้ให้เช่า หรือเพราะความช ารุดบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า 
  การค านวณค่าเช่ารายวันตามสัญญานี้ให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี ๓๐ (สามสิบ) วัน ซึ่งเมื่อค านวณ
ค่าเช่าตามสัญญานี้เป็นรายวันจะคิดเป็นวันละ...............................บาท (...........................................)  

 ข้อ ๓  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

๓.๑ ผนวก ๑ .........................(ใบเสนอราคา)............................   จ านวน........(…..…..) หน้า 
๓.๒ ผนวก ๒ .... (แคต็ตาล็อกและรายการคุณลักษณะเฉพาะ).... จ านวน........(…..…..) หน้า 
๓.๓ ผนวก ๓ .....(รายการอุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถ).......    จ านวน........(…..…..) หน้า 
๓.๔ ผนวก ๔ .................(ก าหนดการบ ารุงรักษา).....................    จ านวน........(…..…..) หน้า 
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๓.๕ ผนวก ๕ ...(เงื่อนไขการเช่าเพิ่มเติมตามความต้องการของ จ านวน........(…..…..) หน้า 
  หน่วยงานผู้เช่า (ถ้ามี)…  

                 ................................ฯลฯ............................. 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ             

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้เช่า 
ค าวินิจฉัยของผู้เช่าให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเช่า ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจาก
ผู้เช่าทั้งสิ้น 

 ข้อ ๔  การส่งมอบ 
  ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ................................(๘)............................. 
ภายในวันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ......... ในสภาพดี เรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที พร้อมด้วยอุปกรณ์
และเครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก........... 
ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า.............(..............) วันท าการ
ของผู้เช่า 

  ข้อ ๕   การตรวจรับ 
  เมื่อผู้เช่าได้ตรวจรับรถยนต์ที่เช่าที่ส่งมอบตามข้อ ๔ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้
แล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนต์ที่เช่าเป็นหนังสือเพ่ือให้ผู้ให้เช่าใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
ค่าเช่ารถยนต์ที่เช่าคันนั้นๆ  
  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า รถยนต์ซึ่งผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา  
ผู้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรถยนต์นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าต้องรีบน ารถยนต์นั้นกลับคืนไปทันที และต้องน า
รถยนต์คันอ่ืนมาส่งมอบให้ใหม่ภายใน…………..…......(……..…….…...) วัน หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองภายใน…………………..(….……..………..) วัน และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว 
ผู้ให้เช่าจะน ามาอ้างเป็นเหตุของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบไม่ได้ 
  หากผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์ที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีดังกล่าวในวรรคสอง         
และเกิดความเสียหายแก่รถยนต์นั้น ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว 
  ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน  
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้นก็ได้  
ในกรณีเช่นนี้ผู้เช่าจะช าระค่าเช่าเฉพาะรถยนต์ที่เช่าที่รับมอบไว้ 
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ข้อ ๖  การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่าได้โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน
ก าหนดเวลาตามสัญญา หรือกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถท าการตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาตามสัญญานี้ได้                 
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง ของผู้เช่า หรือจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ             
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ให้เช่ามีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยาย
ก าหนดเวลาท าการตามสัญญาโดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบ
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี  
  ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้สละสิทธิเรียกร้อง  
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาท าการตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่าซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้เช่าทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายก าหนดเวลาท าการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้เช่าที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ ๗  หน้าที่ของผู้ให้เช่า 
   ๗.๑ การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า 
  ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องท าประกันภัยรถยนต์ที่เช่าหรือรถยนต์ที่น ามา
เปลี่ยนหรือทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้นหนึ่งและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน 
ที่ผู้เช่าให้ความยินยอม และต้องมอบส าเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า 
ในวันท าสัญญาเช่าและทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญาหรือมีการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่าตามข้อ ๗.๓ หรือข้อ ๗.๔          
หรือข้อ ๗.๕ หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทนตามข้อ ๗.๖ หรือมีการท าสัญญาประกันภัยใหม่ โดยการประกันภัย 
ต้องรวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้ 

(ก) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้าน) 
บาท/คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบล้าน) บาท/ครั้ง 

(ข) คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ (ห้าล้าน) บาท/ครั้ง 
(ค) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอา

ประกันภัยในวงเงินไม่ต่ ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท/คน 
   ๗.๒ การจดทะเบียนและเสียภาษีประจ าปีของรถยนต์ที่เช่า 
  ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจ าปี 
ตามกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบก าหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญา รวมทั้ง          
ต้องเสียภาษีประจ าปี ส าหรับปีต่อๆ ไปภายในก าหนดเวลาทุกปี 
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   ๗.๓ ความบกพร่องในรถยนต์ที่เช่า 
  ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าคันใดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ผู้ให้เช่า
จะต้องน ารถยนต์คันใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า และมีสภาพที่
เทียบเท่าหรือดีกว่าทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list)            
ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีท่ีผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น 
  หากผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์มาเปลี่ยนให้หรือรถยนต์ที่น ามาเปลี่ยนให้ไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่า คิดเป็นรายวันต่อคัน ตามข้อ ๒ แล้ว ผู้เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช่า
เป็นรายวันในอัตราวันละ...............(๙).............บาท (.......................................) ต่อคัน ตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้ง
จากผู้เช่าให้น ารถยนต์มาเปลี่ยน จนถึงวันที่ผู้ให้เช่าน ารถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้ 
  หากผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้วเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันเกิน.................(................) วัน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้โดยท าเป็นหนังสือ
แจ้งไปยังผู้ให้เช่า 
  ในกรณีผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ให้เช่าจัดหารถยนต์อ่ืนมาเปลี่ยน 
แต่ไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่ามีสิทธิเช่ารถยนต์จากบุคคลอ่ืนมาใช้งานแทนได้ 
จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดหารถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง โดยผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์
จากบุคคลอื่นทั้งสิ้นและต้องรับภาระค่าเช่าที่เพ่ิมข้ึน (ถ้ามี) 
   ๗.๔ การรับประกันความเสียหาย 
  ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้างและใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่าการครอบครองใช้สอย
รถยนต์ที่เช่าของผู้เช่าเป็นการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับรถยนต์ที่เช่าตาม
สัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการทั้งปวงเพ่ือให้การเรียกร้องหรือการรบกวนขัดสิทธิดังกล่าวหมดสิ้นไปโดยเร็ว 
หากผู้ให้เช่ามิอาจด าเนินการดังกล่าวได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ที่มีขนาด ประสิทธิภาพ สภาพเทียบเท่า
หรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาด
มาทดแทนให้ทันที โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากผู้เช่าไม่สามารถใช้รถยนต์ที่เช่าได้และผู้ให้เช่าไม่จัดหา
รถยนต์คันใหม่มาเปลีย่นให้ดังกล่าว ให้น าความในข้อ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
และหากการเรียกร้องหรือการรบกวนขัดสิทธิเป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก หรือผู้เช่า
ได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย รวมทั้ง    
ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่า หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง 
   ๗.๕ การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่น 
 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่น ามาให้เช่า ผู้ให้เช่าจะโอนกรรมสิทธิ์ 
ในรถยนต์ที่เช่าแก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เช่า และโดยไม่น ารถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพ 
ขนาด ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขาย
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รถยนต์ (price list) ในทอ้งตลาดมาส่งมอบแก่ผู้เช่าทดแทนก่อนไม่ได้ หากฝ่าฝืนผู้ให้เช่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้เช่า นอกจากนี้ ผู้เช่ามีสิทธิด าเนินการตามข้อ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลมด้วย   
   ๗.๖ การบ ารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า 
  ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษา ตรวจสภาพ เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่สิ้นเปลือง รวมทั้งน้ ามันหล่อลื่น 
ทุกชนิด และซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่าในกรณีความเสื่อมสภาพ สึกหรอ และความเสียหายอันเกิดจากการใช้งาน
ตามปกติเยี่ยงวิญญูชนให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และผู้ให้เช่ามีหน้าที่
บ ารุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์ที่เช่าเมื่อครบระยะเวลาหรือครบก าหนดระยะทางที่ใช้งานตามที่ก าหนดในเอกสาร    
แนบท้ายสัญญาผนวก…………… รวมทั้งจะต้องบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเพ่ิมเติมทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่า เพ่ือให้
ผู้เช่าใช้รถยนต์ที่เช่าได้ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัย หากผู้ให้เช่ามิได้บ ารุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์ เปลี่ยนชิ้นส่วน
อะไหล่ หรือซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า ผู้เช่ามีสิทธิยึดหน่วงค่าเช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้จนกว่าจะได้มีการด าเนินการ
โดยถูกต้องครบถ้วน 
  การตรวจสภาพ ซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษารถยนต์ที่ เช่า ผู้ให้เช่าต้องน ารถยนต์ที่ เช่า 
เข้าซ่อมแซมบ ารุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่าเท่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 
 การน ารถยนต์ที่เช่าไปตรวจสภาพ ซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบเชื้อเพลิง
ในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่าเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ ากว่าเดิม ผู้ให้เช่า
จะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม 
 เมื่อรถยนต์ที่เช่าได้ผ่านการใช้งานและยางรถยนต์เส้นหนึ่งเส้นใดมีสภาพความลึกของดอกยาง
ต่ ากว่า ๓ (สาม) มิลลิเมตร หรือตามที่ผู้เช่าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย ผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ที่มีสภาพใหม่     
ไม่เคยใช้งานมาก่อนพร้อมใช้งานได้ดีให้โดยห้ามใช้ยางหล่อดอก 
 ในการบ ารุงรักษา ตรวจสภาพและซ่อมแซมตามข้อนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ซึ่งมีสภาพ 
ประสิทธิภาพ ขนาด และอายุการใช้งานเทียบเท่าหรือดีกว่ารถยนต์ที่เช่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ 
(brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาทดแทน เพ่ือให้ผู้เช่าใช้งานได้ทันทีจนกว่า
รถยนต์ที่เช่าคันที่อยู่ระหว่างบ ารุงรักษา ตรวจสภาพ หรือซ่อมแซมจะเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ หากผู้ให้เช่าละเลย
ไม่จัดหารถยนต์ทดแทนให้ ผู้เช่ามีสิทธิด าเนินการตามข้อ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม จนกว่า
ผู้ให้เช่าจะน ารถยนต์ทดแทนมาส่งมอบให้ผู้เช่าหรือจนกว่ารถยนต์ที่เช่าจะบ ารุงรักษา ตรวจสภาพ หรือซ่อมแซมเสร็จ 
โดยในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้น ารถยนต์มาทดแทน ผู้ให้เช่าไม่สามารถคิดค่าเช่าจากผู้เช่าได้ 

 ข้อ ๘  การบอกเลิกสัญญา 
 เมื่อครบก าหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบรถยนต์ที่เช่า         
หรือส่งมอบแต่เพียงบางส่วนให้แก่ผู้เช่า หรือส่งมอบรถยนต์ที่เช่าไม่ตรงตามสัญญา หรือมีคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง
ตามสัญญา หรือส่งมอบแล้วเสร็จภายในก าหนดแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานได้ 
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ไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือ           
แตบ่างส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้เช่าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า 
 ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๑๓ 
เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร และถ้าผู้เช่าต้องเช่ารถยนต์จากบุคคลอ่ืน
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายในก าหนด…….…(๑๐)….....….(……………………....) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา 
ผู้ให้เช่ายอมรับผิดชดใช้ค่าเช่าที่เพ่ิมขึ้นจากค่าเช่าที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้  รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้เช่าต้องใช้จ่าย 
ในการจัดหาผู้ให้เช่ารถยนต์ที่เช่ารายใหม่ดังกล่าวด้วย 
    ในกรณีมีความจ าเป็น ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่านี้ก่อนครบก าหนดระยะเวลา   
การเช่าได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๓๐ (สามสิบ) วัน โดยผู้ให้เช่าจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้เช่า 

 ข้อ ๙  ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า 
 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลยก าหนดส่งมอบตามสัญญา แต่ผู้เช่ามิได้ 
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวัน ส าหรับรถยนต์คันที่ยัง
ไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา ในอัตราวันละ....................(๑๑).................บาท (.....................................................) ต่อคัน  
นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้น ารถยนต์ที่เช่ามาส่งมอบให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้อง
ครบถ้วน  
 ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่ าไม่อาจปฏิบัติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา              
ตามข้อ ๑๓ กับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้ง          
ข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ ให้เช่าเมื่อครบก าหนดส่งมอบดังกล่าวแล้วผู้เช่ามีสิทธิที่จะปรับ               
ผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 ข้อ ๑๐ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า
โดยสิ้นเชิงภายในก าหนด...................(....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า หากผู้ให้เช่า
ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าเช่าทีต่้องช าระ หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
 หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าเช่าที่ต้องช าระ หรือหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้เช่ายินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด..............(...............) วนั นบัถัดจากวันท่ีได้รบัแจง้เปน็หนงัสอืจากผู้เช่า 
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 ข้อ ๑๑ การใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่เช่า 
 เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือประโยชน์ในกิจการของผู้เช่า ผู้เช่ามีสิทธิติดป้ายโลหะ
ประทับตรา ท าเครื่องหมายอ่ืนใด ติดข้อความหรืออุปกรณ์อ่ืนใดๆ ที่จ าเป็นในการใช้งานของผู้เช่า หรือด าเนินการใดๆ 
บนรถยนต์ที่เช่าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน 

 ข้อ ๑๒ การรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืน 
 เมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใดๆ ผู้ให้เช่าจะต้องรับมอบ
รถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นภายใน.............(.................) วัน นับถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุด 
โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น 
 ถ้าผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ผู้เช่าไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดแก่รถยนต์อันมิใช่ความผิดของผู้เช่า 

 ข้อ ๑๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
 ในขณะท าสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้น าหลักประกันเป็น ..………..…….….....(๑๒)......…………..…......
เป็นจ านวนเงิน..........................บาท (..........................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..……..……...(๑๓)............…….… 
(………………………………………….…..) ของค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาสัญญา มามอบแก่ผู้เช่าเพ่ือเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้  
 (๑๔) กรณีผู้ให้เช่าใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ            
ค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย  หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้เช่า           
พ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ 
 หลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ              
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์
ที่เช่าล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้เช่าต้องน าหลักประกันใหม่หรือหลักประกัน
เพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้เช่าภายใน.......................(…..………..….….) วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า 
 หลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้เช่าจะคืนให้ผู้ให้เช่าโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ให้เช่า
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาแล้ว 
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 ข้อ ๑๔  ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้เช่า 
 ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ที่เช่า อันไม่ใช่
ความผิดของผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่รถยนต์อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………..…………….ผู้เช่า 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………..…………….ผู้ให้เช่า 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน 
        (……........……...…………….………) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน 
        (……........……...……………….……) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


