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สัญญาเชารถยนต 

    เขียนที่……………………………….……………............ 

   วันที่…………เดือน…………………..พ.ศ. 25…………………….. 

ขาพเจา ชื่อ………………….……..……นามสกุล………….………………..…………. บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ ………............................ 

ที่อยูปจจุบันเลขที่…………หมู…….ตําบล..…………….อําเภอ……………..…จังหวัด……………………รหัสไปรษณีย................................ 

เบอรโทรศัพทหมายเลข............................เบอรโทรศัพทเคล่ือนที่หมายเลข............................เบอรโทรศัพทที่ทํางานหมายเลข................................... 

ซ่ึงตามสัญญา ไดนิยามตนวาเปน “ผูเชารถ” ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกอีกฝายหน่ึงวา “ผูใหเชารถ”  

เบอรโทรศัพท  บุคคลอางอิงคนที่  1 ชื่อ – นามสกุล...................................เบอรโทรศัพทหมายเลข...................................   

บุคคลอางอิงคนที่  2 ชือ่ – นามสกุล...................................เบอรโทรศัพทหมายเลข................................... 

 

โดยทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญาดังมีขอความตอไปน้ี 

ขอ 1.  ผูเชารถ ไดเชารถยนตยี่หอ Toyota รุน Soluna สี เทา เลขทะเบียน สจ 8278 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ของผูใหเชารถหน่ึง

คัน ราคา 349,000 บาท (สามแสนส่ีหม่ืนเกาพนับาทถวน) เพื่อใชเปนยานพาหนะ โดยรถยนตที่ขอเชานําไปใชไมมีการชํารุดเสียหายอยางใด และมี

เครื่องมือ/อุปกรณที่ รับไปพรอมกับรถเพิ่มเติมมา คือ    

1 ลอแมกซ+ลอสํารอง ราคา 20,000 บาท  2 แมแรง   ราคา 1,000 บาท 

3 ฝาครอบกะทะลอ 4 ฝา ราคา 2,000 บาท  4 กุญแจรีโมทกันขโมย ราคา 5,000 บาท 

5 นํ้ามันติดรถจํานวน.......ขีด ราคา .......... บาท  6…………………………… ราคา …...…. บาท 

ขอ 2.  ผูเชารถ ยอมชําระคาเชารถ ใหแกผูใหเชารถเปนรายวัน วันละ…………บาท ตั้งแตวันที่....................เวลา.................... น. ถึง

วันที่…….………เวลา.................... น. ซ่ึงจะถือวาวันน้ี เปน “วันกําหนดคืนรถ” โดยสถานที่สงมอบคืนรถคือที่อยูของผูใหเชารถ ตามที่ระบุไวดานหลัง

ของเอกสารน้ี ซ่ึงรวมเปนจํานวนทั้งส้ิน…………วัน รวมเปนจํานวนเงิน………....…….…บาท สวนลดจํานวน………....…….…บาท ***ในกรณีที่ ผูเชารถ 

จายเงินเพื่อตอสัญญาหรือมีการแจงยืนยันวันที่จะคืนรถ “ภายในวันที่กําหนดไวในขอ 4.” และไมมีการทําผิดสัญญาที่ทําไวในฉบับน้ีในขอใดทั้งส้ิน*** 

ขอ 3.  ผูเชารถรับรองวา ในระหวางที่นํารถไปใชจะตองรับผิดชอบ ทั้งความสะอาด เครื่องมือ/อุปกรณ ถาชํารุดหรือเสียหายหรือสูญ

หายดวยประการใดๆ และไมคํานึงวาจะเปนความผิดของผูเชารถหรือไม ผูเชารถยอมรับใชคาใชจายทั้งหมด (เชน คาซอมรถ คาเสียโอกาส คาเส่ือม

ราคารถ ฯลฯ) ใหแกผูใหเชารถ ตามราคาที่กําหนดไวทั้งส้ิน แมความเสียหายใด ๆ พึงทําใหเกิดแกบุคคลภายนอก ผูเชารถ ก็รับผิดชอบใชคาเสียหายให

ผูเดียวไมเก่ียวกับผูใหเชารถ และถาผูใหเชารถตองการรถคืนเม่ือใด ผูเชารถตองรีบนําสงคืนพรอมดวยเครื่องอุปกรณตามสภาพเดิม ซ่ึงไมมีชํารุด

เสียหายใดๆทันที  

ขอ 4.  ในกรณีที่ผูเชารถ ตองการตอสัญญา สามารถทําไดโดยการโอนเงินจํานวน...............บาท เขาธนาคารไทยพาณิชย บัญชเีลขที่ 

............................................. ชื่อบัญช ี................................................. กอน “วันกําหนดคืนรถ” 3 วัน เพื่อเล่ือนการคืนรถไปอีก.........วัน ซ่ึงหากลาชา

จะตองจายคาปรับ 500 บาทตอวัน ซ่ึงเงินจํานวนน้ีจะไมคิดรวมกับคาเชารถใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงหากเลยวันและเวลากําหนดคืนรถแลว ผูเชารถยังไมนํารถมา

คืน จะถูกแจงความดําเนินคดีตามกฎหมายในคดีอาญาตอไป 

ขอ 5.  ผูเชารถ ไดนําเงินจํานวน………….….…บาท  (………..…………………………) มามอบใหผูใหเชารถ ยึดถือไวเปนเงินประกัน 

เม่ือผูใหเชารถไดรับรถและเครื่องอุปกรณตรวจถูกตอง ไมมีการชํารุดเสียหายอยางใดแลว ตองคืนเงินประกันใหผูเชารถไป 

ขอ 6.  ผูเชารถ ใหสัญญาวาจะไมนํารถทีเ่ชาไป ใหคนอ่ืนใช หรือใหผูอ่ืนเชาตอ หรือนําไปดวยประการใดๆ เปนอันขาด เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากผูใหเชารถเปนลายลักษณอักษร 

ขอ 7.  ถาผูเชารถทําผิดสัญญาน้ี ขอหน่ึงขอใดก็ดี หรือทําผิดระเบียบขอบังคับเงื่อนไขการใชรถของผูใหเชารถ แมแตขอหน่ึงขอใดก็ดีผู

เชารถยอมให ผูใหเชารถรับทรัพยตามที่วางประกันตามขอ 5 น้ันเสีย และตองชดใชคาเสียหายเพิ่มเติมอีกดวย เชน คาเสียรายได(**400บาทตอวัน**) 

คาซอมรถ คาเส่ือมราคารถ ฯลฯ 

ขอ 8.  ขาพเจาผูเชารถ ผูค้ําประกันผูเชารถ และผูใหเชารถ ไดทราบขอความตามเงื่อนไขสัญญาน้ีตลอดแลว และยินดีปฏิบัติตามโดย

ไมมีเหตุขัดของใดๆทั้งส้ิน เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนสําคัญ 

 

มีตอดานหลัง=> 
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ขาพเจา ชื่อ…………………นามสกุล…………………. บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ ………............................ 

ที่อยูปจจุบันเลขที่…………หมู…….ตําบล..…………….อําเภอ……………..…จังหวัด……………………รหัสไปรษณีย................................ 

เบอรโทรศัพทหมายเลข............................เบอรโทรศัพทเคล่ือนที่หมายเลข............................เบอรโทรศัพทที่ทํางานหมายเลข................................... 

ขออาสาใหตนเองเปน “ผูค้ําประกันผูเชารถ” และไดทราบขอความตามสัญญาเงื่อนไขการใชรถน้ีตลอดแลว  

โดยหลักฐานที่นํามาใชค้ําประกันในเบื้องตนคือ.................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนสําคัญ หากผูเชารถ ละเมิดสัญญาเงื่อนไขการใชรถตามขางตน ขาพเจายินดีรับความผิดแทนผูเชารถในทุก

ประการโดยไมมีเหตุขัดของใดๆทั้งส้ิน 

 

ขาพเจา ชื่อ…………………นามสกุล…………………. บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ ………............................ 

ที่อยูปจจุบันเลขที่…………หมู…….ตําบล..…………….อําเภอ……………..…จังหวัด……………………รหัสไปรษณีย................................ 

เบอรโทรศัพทหมายเลข............................เบอรโทรศัพทเคล่ือนที่หมายเลข............................เบอรโทรศัพทที่ทํางานหมายเลข................................... 

ซ่ึงนิยามตนเองเปน “ผูใหเชารถ” และไดทราบขอความตามสัญญาเงื่อนไขการใชรถน้ีตลอดแลวและยินดีปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุขัดของใดๆทั้งส้ิน 

 

สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา

พยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 

ลงชื่อ………………………………………ผูเชารถ        ลงชื่อ………………………………………ผูค้ําประกันผูเชารถ 

       (………………………………………)    ลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวา            (………………………………………) ลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวา

  

 

ลงชื่อ………………………………………ผูใหเชารถ       ลงชื่อ………………………………………พยาน 

       (………………………………………)    ลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวา           (………………………………………) ลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวา 

 

สวนสําหรับการสงคืนรถ 

      เขียนที่……………………………….……………............ 

การตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณที่ รับไปพรอมกับรถ 

1 ลอแมกซ+ลอสํารอง ราคา 20,000 บาท  2 แมแรง   ราคา 1,000 บาท 

3 ฝาครอบกะทะลอ 4 ฝา ราคา 2,000 บาท  4 กุญแจรีโมทกันขโมย ราคา 5,000 บาท 

5 นํ้ามันติดรถจํานวน.......ขีด ราคา .......... บาท  6…………………………… ราคา …...…. บาท 

 

ขาพเจาไดรับรถคืนแลว  

ลงชื่อ………………………………………ผูใหเชารถ             วันที…่…………………เวลา.................... น. 

       (………………………………………)    ลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวา 

 

ขาพเจาไดรับเงินประกันคืนแลว เปนจํานวนเงิน …………….บาท (………..…………………………)  

 

ลงชื่อ……………………………………..ผูเชารถ                 วันที…่…………………เวลา.................... น. 

       (………………………………………)    ลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวา 

***หมายเหตุ.............................................................................................................................................................................................................. 


