หน้า /

สัญญาเชารถยนต
เขียนที่……………………………….……………............
วันที่…………เดือน…………………..พ.ศ. 25……………………..
ขาพเจา ชื่อ………………….……..……นามสกุล………….………………..…………. บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ ………............................
ที่อยูปจจุบันเลขที่…………หมู… ….ตําบล..…………….อําเภอ……………..…จังหวัด……………………รหัสไปรษณีย................................
เบอรโทรศัพทหมายเลข............................เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่หมายเลข............................เบอรโทรศัพทที่ทํางานหมายเลข...................................
ซึ่งตามสัญญา ไดนิยามตนวาเปน “ผูเ ชารถ” ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกอีกฝายหนึ่งวา “ผูใ หเชารถ”
เบอรโทรศัพท
บุคคลอางอิงคนที่ 1 ชื่อ – นามสกุล...................................เบอรโทรศัพทหมายเลข...................................
บุคคลอางอิงคนที่ 2 ชือ่ – นามสกุล...................................เบอรโทรศัพทหมายเลข...................................
โดยทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญาดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1. ผูเชารถ ไดเชารถยนตยี่หอ..……………... รุน…………. สี......... เลขทะเบียน.............. จังหวัด....................... ของผูใ หเชารถ
หนึ่งคัน ราคา ……………….…. บาท (………………………………) เพื่อใชเปนยานพาหนะ โดยรถยนตที่ขอเชานําไปใชไมมีการชํารุดเสียหายอยางใด และมี
เครื่องมือ/อุปกรณที่ รับไปพรอมกับรถเพิ่มเติมมา คือ
1 ……………………………
ราคา …...…. บาท
2 ……………………………
ราคา …...…. บาท
3 ……………………………
ราคา …...…. บาท
4 ……………………………
ราคา …...…. บาท
5 ……………………………
ราคา …...…. บาท
6 ……………………………
ราคา …...…. บาท
ขอ 2. ผูเชารถ ยอมชําระคาเชารถ ใหแกผใู หเชารถเปนรายวัน วันละ…………บาท ตั้งแตวันที่....................เวลา.................... น. ถึง
วันที่…….………เวลา.................... น. ซึ่งจะถือวาวันนี้ เปน “วันกําหนดคืนรถ” โดยสถานที่สงมอบคืนรถคือที่อยูของผูใหเชารถ ตามที่ระบุไวดานหลัง
ของเอกสารนี้ ซึ่งรวมเปนจํานวนทั้งสิ้น…………วัน รวมเปนจํานวนเงิน………....…….…บาท สวนลดจํานวน………....…….…บาท ***ในกรณีที่ ผูเ ชารถ
จายเงินเพื่อตอสัญญาหรือมีการแจงยืนยันวันที่จะคืนรถ “ภายในวันที่กําหนดไวในขอ 4.” และไมมีการทําผิดสัญญาที่ทําไวในฉบับนี้ในขอใดทั้งสิ้น***
ขอ 3. ผูเชารถรับรองวา ในระหวางที่นํารถไปใชจะตองรับผิดชอบ ทั้งความสะอาด เครื่องมือ/อุปกรณ ถาชํารุดหรือเสียหายหรือสูญ
หายดวยประการใดๆ และไมคํานึงวาจะเปนความผิดของผูเชารถหรือไม ผูเชารถยอมรับใชคาใชจายทั้งหมด (เชน คาซอมรถ คาเสียโอกาส คาเสื่อม
ราคารถ ฯลฯ) ใหแกผูใหเชารถ ตามราคาที่กําหนดไวทั้งสิ้น แมความเสียหายใด ๆ พึงทําใหเกิดแกบุคคลภายนอก ผูเ ชารถ ก็รับผิดชอบใชคาเสียหายให
ผูเดียวไมเกี่ยวกับผูใ หเชารถ และถาผูใ หเชารถตองการรถคืนเมื่อใด ผูเชารถตองรีบนําสงคืนพรอมดวยเครื่องอุปกรณตามสภาพเดิม ซึ่งไมมีชํารุด
เสียหายใดๆทันที
ขอ 4. ในกรณีที่ผูเชารถ ตองการตอสัญญา สามารถทําไดโดยการโอนเงินจํานวน...............บาท เขาธนาคารไทยพาณิชย บัญชีเลขที่
............................................. ชื่อบัญชี ................................................. กอน “วันกําหนดคืนรถ” 3 วัน เพื่อเลื่อนการคืนรถไปอีก.........วัน ซึ่งหากลาชา
จะตองจายคาปรับ 500 บาทตอวัน ซึ่งเงินจํานวนนี้จะไมคิดรวมกับคาเชารถใดๆทั้งสิ้น ซึ่งหากเลยวันและเวลากําหนดคืนรถแลว ผูเ ชารถยังไมนํารถมา
คืน จะถูกแจงความดําเนินคดีตามกฎหมายในคดีอาญาตอไป
ขอ 5. ผูเ ชารถ ไดนําเงินจํานวน………….….…บาท (………..…………………………) มามอบใหผใู หเชารถ ยึดถือไวเปนเงินประกัน
เมื่อผูใ หเชารถไดรับรถและเครื่องอุปกรณตรวจถูกตอง ไมมีการชํารุดเสียหายอยางใดแลว ตองคืนเงินประกันใหผเู ชารถไป
ขอ 6. ผูเ ชารถ ใหสัญญาวาจะไมนํารถทีเ่ ชาไป ใหคนอื่นใช หรือใหผูอื่นเชาตอ หรือนําไปดวยประการใดๆ เปนอันขาด เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากผูใ หเชารถเปนลายลักษณอักษร
ขอ 7. ถาผูเ ชารถทําผิดสัญญานี้ ขอหนึ่งขอใดก็ดี หรือทําผิดระเบียบขอบังคับเงื่อนไขการใชรถของผูใหเชารถ แมแตขอหนึ่งขอใดก็ดีผู
เชารถยอมให ผูใ หเชารถรับทรัพยตามที่วางประกันตามขอ 5 นั้นเสีย และตองชดใชคาเสียหายเพิ่มเติมอีกดวย เชน คาเสียรายได(**400บาทตอวัน**)
คาซอมรถ คาเสื่อมราคารถ ฯลฯ
ขอ 8. ขาพเจาผูเ ชารถ ผูค ้ําประกันผูเ ชารถ และผูใ หเชารถ ไดทราบขอความตามเงื่อนไขสัญญานี้ตลอดแลว และยินดีปฏิบัติตามโดย
ไมมีเหตุขัดของใดๆทั้งสิ้น เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนสําคัญ
มีตอดานหลัง=>
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ขาพเจา ชื่อ…………………นามสกุล…………………. บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ ………............................
ที่อยูปจจุบันเลขที่…………หมู… ….ตําบล..…………….อําเภอ……………..…จังหวัด……………………รหัสไปรษณีย................................
เบอรโทรศัพทหมายเลข............................เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่หมายเลข............................เบอรโทรศัพทที่ทํางานหมายเลข...................................
ขออาสาใหตนเองเปน “ผูค้ําประกันผูเชารถ” และไดทราบขอความตามสัญญาเงื่อนไขการใชรถนี้ตลอดแลว
โดยหลักฐานที่นํามาใชค้ําประกันในเบื้องตนคือ..................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนสําคัญ หากผูเ ชารถ ละเมิดสัญญาเงื่อนไขการใชรถตามขางตน ขาพเจายินดีรับความผิดแทนผูเ ชารถในทุก
ประการโดยไมมีเหตุขัดของใดๆทั้งสิ้น
ขาพเจา ชื่อ…………………นามสกุล…………………. บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ ………............................
ที่อยูปจจุบันเลขที่…………หมู… ….ตําบล..…………….อําเภอ……………..…จังหวัด……………………รหัสไปรษณีย................................
เบอรโทรศัพทหมายเลข............................เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่หมายเลข............................เบอรโทรศัพทที่ทํางานหมายเลข...................................
ซึ่งนิยามตนเองเปน “ผูใ หเชารถ” และไดทราบขอความตามสัญญาเงื่อนไขการใชรถนี้ตลอดแลวและยินดีปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุขัดของใดๆทั้งสิ้น
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา
พยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ
ลงชื่อ………………………………………ผูเ ชารถ
(………………………………………) ลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวา

ลงชื่อ………………………………………ผูค้ําประกันผูเชารถ
(………………………………………) ลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวา

ลงชื่อ………………………………………ผูใ หเชารถ
(………………………………………) ลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวา

ลงชื่อ………………………………………พยาน
(………………………………………) ลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวา

สวนสําหรับการสงคืนรถ
เขียนที่……………………………….……………............
การตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณที่ รับไปพรอมกับรถ
1 ……………………………
3 ……………………………
5 ……………………………

ราคา …...…. บาท
ราคา …...…. บาท
ราคา …...…. บาท

2 ……………………………
4 ……………………………
6 ……………………………

ราคา …...…. บาท
ราคา …...…. บาท
ราคา …...…. บาท

ขาพเจาไดรับรถคืนแลว
ลงชื่อ………………………………………ผูใ หเชารถ
วันที…่ …………………เวลา.................... น.
(………………………………………) ลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวา
ขาพเจาไดรับเงินประกันคืนแลว เปนจํานวนเงิน …………….บาท (………..…………………………)
ลงชื่อ……………………………………..ผูเ ชารถ
วันที…่ …………………เวลา.................... น.
(………………………………………) ลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวา
***หมายเหตุ..............................................................................................................................................................................................................

