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แบบสัญญาเช่า

๒

สัญญาเช่าเลขที่ ฉ.2 กกค.(ยค.) ช-01/๒๕62

สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ
ตาบล/แขวง
.อาเภอ/เขต
จังหวัด
เมื่อวันที่
เดือน
. พ.ศ.
ระหว่าง
โดย
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่งกับ
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท
มีสานักงานอยู่เลขที่
. โดย
ผู้มีอานาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล ปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบี ยนหุ้นส่วนบริษัท
ลงวันที่
.เดือน
พ.ศ.
(และหนังสือมอบอานาจลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
)
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงเช่า
ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่ารถยนต์
.ยี่ห้อ
รุ่น
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “รถยนต์ที่เช่า” จานวน .
(
) คัน เพื่อใช้ในกิจการงานของผู้เช่า ดังรายละเอียดปรากฏตามผนวกแนบท้ายสัญญานี้
การเช่ารถยนต์ตามวรรคหนึ่ง มีกาหนดระยะเวลา 5 ปี ( ห้า ) ปี นับตั้งแต่วันที่
.
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ผู้ให้เช่ารับรองว่ารถยนต์ที่เช่าตามสัญญานี้ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้ให้เช่าได้
ชาระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้ใ ห้เช่ามีสิทธินามาให้เช่า โดยปราศจาก
การรอนสิทธิ ทั้งรับรองว่ารถยนต์ดังกล่าว มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในผนวกแนบท้าย
สัญญา มีอุปกรณ์และเครื่องมือประจารถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที่เช่า และตามความต้องการของผู้
เช่าโดยครบถ้วน และผู้ให้เช่าได้ตรว จสอบแล้วว่า รถยนต์ที่เช่าตลอดจนอุปกรณ์ทั้งปวง ปราศจากความชารุด
บกพร่อง
สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา แต่การคานวณค่าเช่าสาหรับรถยนต์ที่เช่า
แต่ละคัน ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าได้รับมอบรถยนต์ที่เช่าคันนั้น ๆ ไว้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๒. ค่าเช่ารถยนต์
ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าในอัตราตายตัวที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ให้เช่าเป็น
รายเดือนตามเดือนแห่งปฏิทิน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ
(
)
บาทต่อรถยนต์ที่เช่าหนึ่งคัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษา ค่าภาษีรถยนต์ ค่า
ตรวจสภาพค่าอะไหล่สิ้นเปลือง ค่าน้ามันหล่อลื่นทุกชนิด และค่าซ่อมแซมรถยนต์ในการใช้งานตามปกติไว้ด้วย
แล้ว ส่วนค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการชาระค่าเช่าผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ (สิบ) วัน
ก่อนครบกาหนดการชาระค่าเช่าในแต่ละเดือน แล้วผู้เช่าจะชาระค่าเช่าในวันครบกาหนดชาระค่าเช่า หรือ
ภายหลังจากนั้น

๓

ในกรณีที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าเช่าเป็น
รายวันตามจานวนวันที่เช่าจริง
ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของผู้ให้
เช่า หรือเพราะความบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า
การคานวณค่าเช่ารายวันตามสัญญานี้ให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี ๓๐ (สามสิบ) วัน ซึ่งเมื่อคานวณ
ค่าเช่าตามสัญญานี้เป็นรายวันจะตกวันละ
(
)บาท
ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จานวน
(
) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ แคตตาล็อก และรายละเอียดของรถยนต์ที่เช่า จานวน
หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ รายการอุปกรณ์และเครื่องมือประจารถ จานวน
หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ กาหนดการบารุงรักษา จานวน
หน้า
๓.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไขการเช่าเพิ่มเติมตามความต้องการของหน่วยงานผู้เช่า (ถ้ามี)
จานวน
หน้า
๓.๖ ผนวก ๖
ฯลฯ
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้เช่า โดยไม่มี
ข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ให้เช่าไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ เอากับผู้เช่าได้
ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ณ
.ภายในวันที่
เดือน
พ.ศ.
ในสภาพที่ดี เรียบร้อย พร้อมด้วยอุปกรณ์และ
เครื่องมือประจารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในผนวกแนบ
ท้ายสัญญา
ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้เช่าได้ตรวจรับรถยนต์ที่ส่งมอบ ตามข้อ ๔. และ เห็น
ว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนต์ที่เช่า เพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้เป็น
หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเช่ารถยนต์คันนั้น ๆ
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า รถยนต์ซึ่งผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาผู้
เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรถยนต์นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าต้องรีบนารถยนต์นั้นกลับคืนไปทันที และต้อง
นารถยนต์คันอื่นมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญ ญาด้วยค่าใช้จ่ายของ ผู้ให้เช่าเอง
และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะนามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบ เพื่อของดหรือลด
ค่าปรับไม่ได้
หากผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์ที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีดังกล่าว ในวรรคสอง และเกิด
ความเสียหายแก่รถยนต์นั้น ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว

๔

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบจานวนแต่ไม่
ถูกต้องทั้งหมด ผู้เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้น ก็ได้ ใน
กรณีเช่นนี้ ผู้เช่าจะชาระค่าเช่าเฉพาะรถยนต์ที่เช่าที่รับมอบไว้
ข้อ ๖. การขอขยายระยะเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่าได้โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน
กาหนดเวลาตามสัญญาข้อ ๔. อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์ใด ๆ ซึ่งผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิด ชอบ
ตามกฎหมาย ผู้ให้เช่ามีสิทธิขอขยายกาหนดเวลาส่งมอบรถยนต์ที่เช่า โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นเกิดขึ้น การ
อนุญาตให้ขยายเวลาส่งมอบเป็นดุลพินิจของผู้เช่า โดยผู้ให้เช่าไม่ อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ เอากับผู้เช่าได้
ข้อ ๗. หน้าที่ของผู้ให้เช่า
๗.๑ การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า
ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องทาประกันภัยรถยนต์ที่เช่าหรือรถยนต์ที่
นามาเปลี่ยนหรือทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้นหนึ่งและประกันภัยต
ามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ .ศ.๒๕๓๕ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยทาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ซึ่งได้
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่ผู้เช่าให้ความเห็นชอบและต้องมอบสาเนากรมธรรม์ประกันภัยและ
หลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้ แก่ผู้เช่าในวันทาสัญญาเช่า และทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญา หรือ มี
การเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่า ตามข้อ ๗.๓ หรือ ข้อ ๗.๔ หรือข้อ ๗.๕ หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทน ตามข้อ ๗.๖
หรือมีการทาสัญญาประกันภัยใหม่ โดยการประกันภัยต้องรวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้
(ก) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ในวงเงิน
๑,๐๐๐,๐๐๐
(หนึ่งล้าน) บาท/คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบล้าน) บาท/ครั้ง
(ข) คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ (ห้าล้าน) บาท/ครั้ง
(ค) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสาหรั บผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คันที่
เอาประกันภัย ในวงเงินไม่ต่ากว่า 2๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท/คน
๗.๒ การจดทะเบียนและเสียภาษีประจาปีของรถยนต์ที่เช่า
ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจาปี
ตามกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกาหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญา ข้อ ๔
รวมทั้งต้องเสียภาษีประจาปีสาหรับปีต่อ ๆ ไป ภายในกาหนดเวลาทุกปี
๗.๓ ความบกพร่องในรถยนต์ที่เช่า
ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าคันใดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด
หรือวิ่งใช้งานเกินกว่า 300,000 (สามแสน) กิโลเมตร ผู้ให้เช่าจะต้องนารถยนต์คันใหม่ที่มีขนาดและ
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า และ มีสภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์
(brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้ง
จากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น
หากผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์มาเปลี่ยนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหัก
ค่าเช่าคิดเป็นรายวันต่อคัน ตามสัญญาข้อ ๒. วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว ผู้ เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวัน
ในอัตรา.................(…………………..)
บาทต่อคันนับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นารถยนต์มา
เปลี่ยน จนถึงวันที่ผู้ให้เช่านารถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้
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หากผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ ง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้วเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๑๐ (สิบ) วัน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ โดยทาเป็น
หนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่า
ในกรณีผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ให้เช่าจัดหารถยนต์อื่นมา
เปลี่ยน ซึ่งสภาพ ขนาด หรือประสิทธิภาพของรถยนต์ ไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้เช่า
มี
สิทธิเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นมาใช้งานแทนได้ จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดหารถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง โดยผู้ให้
เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น
๗.๔ การรับประกันความเสียหาย
ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้าง และใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่าการครอบครองใช้
สอยรถยนต์ที่เช่าของผู้เช่าเป็นการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับรถยนต์ที่เช่า
ตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องดาเนินการทั้งปวง เพื่อให้การเรียกร้อง หรือการรบกวนสิทธิดังกล่าว หมดสิ้นไป
โดยเร็ว หากผู้ให้เช่ามิอาจดาเนินการดังกล่าวได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ที่มี สภาพเทียบเท่า หรือ
ดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ใน
ท้องตลาดมาทดแทนให้ทันที โดยไม่มีข้ออ้างใด ๆ ทั้งสิ้น และหากการเรียกร้องหรือการ รบกวนสิทธิ เป็น
เหตุให้ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก หรือผู้เช่าได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิ
ดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ชาระค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความ แทนผู้
เช่าหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง
๗.๕ การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่น
ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นามาให้เช่า ผู้ให้เช่าจะโอน
กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่เช่าแก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้เช่าและโดยไม่นา
รถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพเท่า เทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความ นิยมในยี่ห้อ
รถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาส่งมอบแก่ผู้เช่าทดแทนก่อน
ไม่ได้ หากฝ่าฝืนผู้ให้เช่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เช่า
๗.๖ การบารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า
ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บารุงรักษา ตรวจสภาพ เปลี่ยนชิ้นส่วนของอะไหล่สิ้นเปลืองรวมทั้ง
น้ามันหล่อลื่นทุกชนิดและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่าในกรณีความเสื่อมสึกหรอ และความเสียหายอันเกิดจากการ
ใช้งานตามปกติเยี่ยงวิญญูชน ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ให้เช่ามีหน้าที่บารุงรัก ษาตรวจ
สภาพรถยนต์ที่เช่าเมื่อครบระยะเวลาหรือครบกาหนดระยะทางที่ใช้งานตามที่กาหนดในผนวกแนบท้ายสัญญา
รวมทั้งจะต้องบารุงรักษาหรือซ่อมแซมเพิ่มเติมทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่า เพื่อให้รถยนต์ที่เช่าใช้ในราชการ
ของผู้เช่าได้ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัย
ในการบารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้มารับ
รถยนต์ที่เช่าจากผู้เช่าและจัดหารถยนต์สารองที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานเช่นเดียวกับ
รถยนต์ที่เช่ามาให้ผู้เช่าใช้ทันที และถ้าหากผู้ให้เช่าไม่อาจดาเนินการตามเงื่อนไขนี้ได้ ผู้เช่า มีสิทธิดาเนินการ
ตามข้อ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม
ในการซ่อมแซม บารุงรักษารถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าต้องนารถยนต์ที่เช่าเข้าซ่อมแซม
บารุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่าเท่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
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การนารถยนต์ไปซ่อมหรือบารุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ามันเชื้อเพลิงในถังว่ามี
ระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า น้ามันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ากว่าเดิม
ผู้ให้
เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม
เมื่อรถยนต์คันที่เช่าได้ผ่านการใช้งานและยางรถยนต์เส้นใดเส้นหนึ่งมีสภาพความลึก
ของดอกยางต่ากว่า ๓ (สาม) มิลลิเมตร หรือตามที่ผู้เช่าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย ผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนยาง
รถยนต์ที่มีสภาพใหม่ให้ โดยห้ามใช้ยางหล่อดอก
กรณีที่ผู้ให้เช่านารถยนต์ที่เช่าไปบารุงรักษาหรือซ่อมแซม ผู้ให้เช่าต้องนารถยนต์ คัน
อื่นมาทดแทนทันที โดยในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้นารถยนต์มาทดแทน ผู้ให้เช่าไม่สามารถคิด ค่าเช่า
จากผู้เช่าได้
การจัดหารถยนต์ทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่า
หรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ใน
ท้องตลาดมาทดแทน เพื่อให้ผู้เช่าใช้งานทันที จนกว่ารถยนต์คันที่อยู่ระหว่างบารุงรักษาหรือซ่อมแซม จะ
เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์ทดแทนให้ ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถยนต์ จากผู้อื่ น
มาใช้งานแทน โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น จนกว่าผู้ให้เช่าจะนารถยนต์ทดแทน มาส่งมอบให้ผู้
เช่าหรือจนกว่ารถยนต์ที่เช่าจะบารุงรักษาซ่อมแซมเสร็จ
ข้อ ๘. การบอกเลิกสัญญา
๘.๑ ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากผู้ให้เช่าส่งมอ บรถยนต์ที่เช่าไม่
ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ส่งมอบภายในกาหนด หรือส่งมอบภายในกาหนดแต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญา
หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
ในกรณีดังกล่าวในวรรคก่อน ผู้เช่ามีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือ
เรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันตามสัญญาข้อ ๑๓ เป็นจานวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน ก็ได้
ตามแต่จะเห็นสมควร และถ้าผู้เช่าต้องเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นทั้งหมด หรือแต่บางรายการภายในกาหนด
......................(....................) เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่ายอมรับ ผิดชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่า
ที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย
๘.๒ ในกรณีมีความจาเป็นทางราชการ ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่านี้ก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการเช่าได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน โดยผู้ให้เช่า
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้เช่าในการเลิกสัญญาดังกล่าว
ข้อ ๙. ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลยกาหนดส่งมอบตามสัญญาข้อ ๔ แต่ผู้เช่า มิได้
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๘.๑ วรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องชาระค่าปรับใ ห้ผู้เช่าเป็นรายวันสาหรับ
รถยนต์คันที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา ในอัตราวันละ …………(………..) บาทต่อคัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบ
กาหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้นารถยนต์ที่เช่ามาส่งมอบให้แก่ผู้เช่า จนถูกต้องครบถ้วน
ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือ เรียกร้องจาก
ธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันตามสัญญาข้อ ๑๓ กับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาข้อ ๘.๑ วรรคสอง ก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชาระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่า เมื่อครบกาหนดส่ง
มอบดังกล่าวแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
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ข้อ ๑๐. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้เช่าแล้ว ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิงภายในกาหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
หากผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเสียหายออกจากค่าเ ช่าประจาเดือน
หรือหลักประกันตามสัญญาข้อ ๑๓.
ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ที่เช่าอันไม่ใช่
ความผิดของผู้เช่า ตลอดระยะเวลาที่รถยนต์อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า
ข้อ ๑๑. การใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่เช่า
เพื่อประโยช น์ในการดูแลรักษาหรือประโยชน์ในทางราชการของผู้เช่า ผู้เช่ามีสิทธิติดป้าย
โลหะ ประทับตรา ทาเครื่องหมายอื่นใด ติดข้อความหรืออุปกรณ์อื่นใด ๆ ที่จาเป็นในการใช้งานของผู้เช่า หรือ
ดาเนินการใด ๆ บนรถยนต์ที่เช่าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน
ข้อ ๑๒. การรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืน
เมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใด ๆ ผู้ให้เช่าจะต้องรับมอบ
รถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับจากวันที่สัญญาสิ้นสุด โดยผู้ให้เช่า
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ถ้ าผู้ให้เช่าไม่นารถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่าไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดแก่รถยนต์อันมิใช่ความผิดของผู้เช่า
ข้อ ๑๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้นาหลักประกันเป็น
.
เป็นจานวนเงิน
(
) บาท มามอบแก่ผู้เช่าเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ให้เช่านามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่าจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ให้เช่าพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
ข้อ ๑๔. การโอนสิทธิเรียกร้อง
ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้เช่าจะต้องชาระแก่
ผู้ให้เช่าให้บุคคลภายนอก
ข้อ ๑๕. การบอกกล่าว
บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทาเป็น
หนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไป ยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของ
สัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลาเนาให้คู่สัญญาทราบ
โดยวิธีดังกล่าว
ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคาบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบ และมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าว ในวรรคก่อนโดยพลัน

๘

สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสี่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยฝ่ายผู้เช่าเก็บไว้สามฉบับ และฝ่าย
ผู้ให้เช่า เก็บไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึง ได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญ

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผู้เช่า
)
ผู้ให้เช่า
)
พยาน
)
พยาน
)

หมายเหตุ * อัตราค่าปรับกรณีผู้ให้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาตามข้อ ๗.๓ และกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์
ที่เช่าล่วงเลยกาหนดเวลา ตามข้อ ๙ ให้คิดค่าปรับเป็นอัตราตายตัว วันละไม่น้อยกว่า
อัตราค่าเช่ารถยนต์รายวันในปัจจุบัน รวมกับ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ให้เช่ารถยนต์รายใหม่
เรียกเก็บ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่ารถยนต์รายวันที่จะมากาหนดเป็นค่าปรับนั้น ให้เปรียบเทียบ
จากอัตราค่าเช่ารถยนต์ประเภท และ ขนาดเดียวกันกับรถยนต์ที่เช่ากันตามสัญญา
ซึ่งเป็นราคาที่เช่ากัน ณ ปัจจุบัน ในท้องถิ่นนั้นด้วย

