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สัญญาเชาเลขท่ี 

สัญญาเชารถยนต 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ตําบล/แขวง        
อําเภอ/เขต จังหวัด เม่ือวันท่ี  เดือน 
พ.ศ.  ระหวาง   โดย    ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“ผูเชา” ฝายหนึ่งกับ      ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบียน 
หุนสวนบริษัท มีสํานักงานอยูเลขท่ี 
โดย       ผูมีอํานาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล ปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท          ลงวันท่ี          
เดือน   พ.ศ.       (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี เดือน พ.ศ.     ) 
แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหเชา” อีกฝายหนึ่ง 

คูสัญญาท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ ๑.  ขอตกลงเชา 

ผูเชาตกลงเชาและผูใหเชาตกลงใหเชารถยนต 
ยี่หอ รุน   ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “รถยนตท่ีเชา” จํานวน           . 
( ) คัน เพ่ือใชในกิจการงานของผูเชา ดังรายละเอียดปรากฏตามผนวกแนบทายสัญญานี้ 

การเชารถยนตตามวรรคหนึ่ง มีกําหนดระยะเวลา 5 ป ( หา ) ป นับตั้งแตวันท่ี           . 
เดือน พ.ศ.  ถึงวันท่ี  เดือน   พ.ศ. 
. 

ผูใหเชารับรองวารถยนตท่ีเชาตามสัญญานี้ เปนรถยนตใหมท่ีไมเคยใชงานมากอน ผูใหเชาได
ชําระภาษี คาธรรมเนียมตาง ๆ ครบถวนถูกตองตามกฎหมายแลว ผูใหเชามีสิทธินํามาใหเชา โดยปราศจาก
การรอนสิทธิ ท้ังรับรองวารถยนตดังกลาว มีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในผนวกแนบทาย
สัญญา มีอุปกรณและเครื่องมือประจํารถ ตามมาตรฐานของผูผลิตรถยนตท่ีเชา และตามความตองการของผู
เชาโดยครบถวน และผูใหเชาไดตรวจสอบแลววา รถยนตท่ีเชาตลอดจนอุปกรณท้ังปวง ปราศจากความชํารุด
บกพรอง 

สัญญานี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญา แตการคํานวณคาเชาสําหรับรถยนตท่ีเชา
แตละคัน ใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีผูเชาไดรับมอบรถยนตท่ีเชาคันนั้น ๆ ไว เปนท่ีเรียบรอยแลว 

/ขอ ๒. ... 



๒ 

ขอ ๒.  คาเชารถยนต 

ผูเชาตกลงชําระคาเชาในอัตราตายตัวท่ีจะไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญาใหแกผูใหเชาเปน
รายเดือนตามเดือนแหงปฏิทิน ณ หนวยงานของ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต) จังหวัดยะลา ในอัตรา
คาเชาเดือนละ                    (                        ) บาทตอรถยนตท่ีเชาหนึ่งคัน 
รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  แตไดรวมคาใชจายในการบํารุงรักษา  คาภาษีรถยนต คาตรวจสภาพคาอะไหลสิ้นเปลือง 
คาน้ํามันหลอลื่นทุกชนิด และคาซอมแซมรถยนตในการใชงานตามปกติไวดวยแลว สวนคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช 
ผูเชาเปนผูรับผิดชอบ 

ในการชําระคาเชา ผูใหเชาตองสงใบแจงหนี้เรียกเก็บคาเชาลวงหนาไมนอยกวา ๑๐ (สิบ) วัน 
กอนครบกําหนดการชําระคาเชาในแตละเดือน แลวผูเชาจะชําระคาเชาในวันครบกําหนดชําระคาเชา หรือ
ภายหลังจากนั้น  

ในกรณีท่ีการเชาเดือนแรกและเดือนสุดทายเปนการเชาไมเต็มเดือนปฏิทิน ใหคิดคาเชาเปน
รายวันตามจํานวนวันท่ีเชาจริง 

ผูเชามีสิทธิหักคาเชาเปนรายวันไดในกรณีท่ีผูเชาไมไดใชรถยนตท่ีเชาเพราะความผิดของผูให
เชา หรือเพราะความบกพรองของรถยนตท่ีเชา 

การคํานวณคาเชารายวันตามสัญญานี้ใหถือวาหนึ่งเดือนมี ๓๐ (สามสิบ) วัน ซ่ึงเม่ือคํานวณ
คาเชาตามสัญญานี้เปนรายวันจะตกวันละ   (             )บาท 

ขอ ๓.  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
๓.๑   ผนวก ๑ ใบเสนอราคา  จํานวน  (         ) หนา 
๓.๒   ผนวก ๒ แคตตาล็อก และรายละเอียดของรถยนตท่ีเชา จํานวน      หนา 
๓.๓   ผนวก ๓ รายการอุปกรณและเครื่องมือประจํารถ จํานวน      หนา 
๓.๔   ผนวก ๔ กําหนดการบํารุงรักษา จํานวน      หนา 
๓.๕   ผนวก ๕ เง่ือนไขการเชาเพ่ิมเติมตามความตองการของหนวยงานผูเชา (ถามี) 

จํานวน    หนา 
๓.๖   ผนวก ๖ ฯลฯ 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้
บังคับ และกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูเชา โดยไมมี
ขอโตแยงใด ๆ ท้ังสิ้น และผูใหเชาไมอาจเรียกรองคาเสียหายใด ๆ เอากับผูเชาได 

 ขอ ๔. การสงมอบ 

ผูใหเชาจะตองสงมอบรถยนตท่ีเชาใหแกผูเชา ณ   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ภายในวันท่ี      เดือน  พ.ศ.  ในสภาพท่ีดี เรียบรอย พรอมดวยอุปกรณและ
เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานของผูผลิตอยางครบถวนถูกตอง ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในผนวกแนบ
ทายสัญญา 

/ขอ ๕ 

 สํานักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต ๓
(ภาคใต) จังหวัดยะลา 



๓ 

ขอ ๕. การตรวจรับ 

เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูเชาไดตรวจรับรถยนตท่ีสงมอบ ตามขอ ๔. และ  เห็น
วาถูกตองครบถวนตามสัญญานี้แลว ผูเชาจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนตท่ีเชา เพ่ือใหผูใหเชาใชเปน
หลักฐานประกอบการขอรับเงินคาเชารถยนตคันนั้น ๆ 

ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา รถยนตซ่ึงผูใหเชาสงมอบไมถูกตองครบถวนตามสัญญา      
ผูเชาทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับรถยนตนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูใหเชาตองรีบนํารถยนตนั้นกลับคืนไปทันที  และ
ตองนํารถยนตคันอ่ืนมาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของ  ผูใหเชา
เอง และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาว ผูใหเชาจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบ เพ่ือของด
หรือ ลดคาปรับไมได 

หากผูใหเชาไมนํารถยนตท่ีสงมอบไมถูกตองกลับคืนไปในทันทีดังกลาว ในวรรคสอง และเกิด
ความเสียหายแกรถยนตนั้น ผูเชาไมตองรับผิดในความเสียหายดังกลาว 

ในกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบรถยนตท่ีเชาถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไม
ถูกตองท้ังหมด ผูเชามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะสวนนั้น ก็ได ใน
กรณีเชนนี้ ผูเชาจะชําระคาเชาเฉพาะรถยนตท่ีเชาท่ีรับมอบไว 

ขอ ๖. การขอขยายระยะเวลาสงมอบ 

ในกรณีท่ีผูใหเชาไมสามารถสงมอบรถยนตท่ีเชาใหแกผูเชาไดโดยครบถวนถูกตองภายใน
กําหนดเวลาตามสัญญาขอ ๔. อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณใด ๆ ซ่ึงผูใหเชาไมตองรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย ผูใหเชามีสิทธิขอขยายกําหนดเวลาสงมอบรถยนตท่ีเชา โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณ
ดังกลาว พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูเชาทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีเหตุนั้นเกิดข้ึน การ
อนุญาตใหขยายเวลาสงมอบเปนดุลพินิจของผูเชา โดยผูใหเชาไมอาจเรียกรองคาเสียหายใด ๆ เอากับผูเชาได 

ขอ ๗. หนาที่ของผูใหเชา 

๗.๑ การประกันภัยรถยนตท่ีเชา 
      ตลอดอายุการเชาตามสัญญานี้ ผูใหเชาจะตองทําประกันภัยรถยนตท่ีเชาหรือรถยนตท่ี

นํามาเปลี่ยนหรือทดแทนรถยนตท่ีเชาประเภทชั้นหนึ่งและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครอง 
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ดวยคาใชจายของผูใหเชา   โดยทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัย  ซ่ึงได 
จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนท่ีผู เชาใหความเห็นชอบและตองมอบสําเนากรมธรรมประกันภัยและ 
หลักฐานการเอาประกันภัยดังกลาวใหแกผูเชาในวันทําสัญญาเชา และทุกครั้งท่ีมีการตออายุสัญญา หรือ มีการ
เปลี่ยนรถยนตท่ีเชา ตามขอ ๗.๓ หรือ ขอ ๗.๔ หรือขอ ๗.๕ หรือมีการจัดหารถยนตทดแทน ตามขอ ๗.๖ 
หรือมีการทําสัญญาประกันภัยใหม โดยการประกันภัยตองรวมถึงการคุมครองตอไปนี้ 

    (ก) คุมครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐   
(หนึ่งลาน) บาท/คน และไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบลาน) บาท/ครั้ง 

    (ข) คุมครองทรัพยสินของบุคคลภายนอก ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ (หาลาน) บาท/ครั้ง  
    (ค) คุมครองคารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสําหรับผูขับข่ีและผูโดยสารรถยนตคันท่ี

เอาประกันภัย ในวงเงินไมต่ํากวา ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท/คน 
/ ๗.๒ ..... 



๔ 

๗.๒ การจดทะเบียนและเสียภาษีประจําปของรถยนตท่ีเชา 
      ผูใหเชาจะตองจดทะเบียนรถยนตท่ีเชากับกรมการขนสงทางบกและเสียภาษีประจําป

ตามกฎหมายดวยคาใชจายของผูใหเชาใหแลวเสร็จกอนวันครบกําหนดสงมอบรถยนตท่ีเชาตามสัญญา  ขอ ๔ 
รวมท้ังตองเสียภาษีประจําปสําหรับปตอ ๆ ไป ภายในกําหนดเวลาทุกป 

๗.๓ ความบกพรองในรถยนตท่ีเชา 
      ในกรณีท่ีรถยนตท่ีเชาคันใดขัดของใชงานไมไดตามปกติไมวาจะเกิดจากเหตุใด 

ผูใหเชาจะตองนํารถยนตคันใหมท่ีมีขนาดและประสิทธิภาพเชนเดียวกับรถยนตท่ีเชา และมีสภาพท่ีเทียบเทาหรือ
ดีกวา ท้ังในเรื่องความนิยมในยี่หอรถยนต (brand name) และราคาซ้ือขายรถยนต (price list)  ในทองตลาด
มาเปลี่ยนใหผูเชาทันทีท่ีผูใหเชาไดรับแจงจากผูเชาดวยคาใชจายของผูใหเชาเองท้ังสิ้น 

      หากผูใหเชาไมนํารถยนตมาเปลี่ยนใหไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม นอกจากผูเชามีสิทธิหัก 
คาเชาคิดเปนรายวันตอคัน ตามสัญญาขอ ๒. วรรคสี่และวรรคหาแลว ผูเชามีสิทธิปรับผูใหเชาเปนรายวัน 
ในอัตรา.................(…………………..) บาทตอคัน นับตั้งแตวันท่ีผูใหเชาไดรับแจงจากผูเชาใหนํารถยนตมา
เปลี่ยน จนถึงวันท่ีผูใหเชานํารถยนตคันใหมมาเปลี่ยนให 

      หากผูใหเชาไมนํารถยนตมาเปลี่ยนใหตามวรรคหนึ่ง เม่ือไดรับแจงจากผูเชาแลวเปน
ระยะเวลาติดตอกันเกิน ๑๐ (สิบ) วัน ผูเชามีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนได โดยทําเปน
หนังสือแจงไปยังผูใหเชา 

ในกรณีผูใหเชาไมนํารถยนตมาเปลี่ยนใหตามวรรคหนึ่ง หรือผูใหเชาจัดหารถยนตอ่ืนมา
เปลี่ยน ซ่ึงสภาพ ขนาด หรือประสิทธิภาพของรถยนต ไมตรงตามท่ีกําหนดไวไมวาดวยเหตุใด ๆ ผูเชา มีสิทธิ
เชารถยนตจากบุคคลอ่ืนมาใชงานแทนได จนกวาผูใหเชาจะจัดหารถยนตมาเปลี่ยนใหโดยถูกตอง โดยผูใหเชา
จะตองรับภาระคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึน 

๗.๔ การรับประกันความเสียหาย 
      ในกรณีท่ีมีบุคคลภายนอกมากลาวอาง และใชสิทธิเรียกรองใด ๆ วาการครอบครองใช

สอยรถยนตท่ีเชาของผูเชาเปนการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมากอการรบกวนขัดสิทธิเก่ียวกับรถยนตท่ีเชา
ตามสัญญานี้ ผูใหเชาจะตองดําเนินการท้ังปวง เพ่ือใหการเรียกรอง หรือการรบกวนสิทธิดังกลาว  หมดสิ้นไป
โดยเร็ว หากผูใหเชามิอาจดําเนินการดังกลาวได ผูใหเชาจะตองจัดหารถยนตคันใหมท่ีมีสภาพเทียบเทา หรือ
ดีกวา รวมท้ังในเรื่องความนิยมในยี่หอรถยนต (brand name) และราคาซ้ือขายรถยนต (price list) ใน
ทองตลาดมาทดแทนใหทันที โดยไมมีขออางใด ๆ ท้ังสิ้น และหากการเรียกรองหรือการรบกวนสิทธิ เปนเหตุ
ใหผูเชาตองชดใชคาเสียหายตอบุคคลภายนอกหรือผูเชาไดรับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกลาว 
ผูใหเชาตองเปนผูชําระคาเสียหายและคาใชจาย รวมท้ังคาฤชาธรรมเนียม และคาทนายความ แทนผูเชาหรือ
ชดใชคาเสียหายใหแกผูเชาโดยสิ้นเชิง 

๗.๕ การโอนกรรมสิทธิ์ใหบุคคลอ่ืน 
      ในกรณีท่ีผูใหเชาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถยนตท่ีนํามาใหเชาผูใหเชาจะโอนกรรมสิทธิ์

ในรถยนตท่ีเชาแกบุคคลอ่ืน  โดยไมไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูเชาและโดยไมนํารถยนตคันใหมท่ีมี
สภาพ ขนาด ประสิทธิภาพเทา เทียบเทาหรือดีกวา รวมท้ังในเรื่องความนิยมในยี่หอ  รถยนต (brand name) 
และราคาซ้ือขายรถยนต (price list) ในทองตลาดมาสงมอบแกผูเชาทดแทนกอนไมได หากฝาฝนผูใหเชาตอง
รับผิดชดใชคาเสียหาย (ถามี) ใหแกผูเชา 

/๗.๖… 



๕ 

๗.๖ การบํารุงรักษาตรวจสภาพและซอมแซมรถยนตท่ีเชา 
      ผูใหเชามีหนาท่ีบํารุงรักษา ตรวจสภาพ เปลี่ยนชิ้นสวนของอะไหลสิ้นเปลืองรวมท้ัง 

น้ํามันหลอลื่นทุกชนิดและซอมแซมรถยนตท่ีเชาในกรณีความเสื่อมสึกหรอ และความเสียหายอันเกิดจากการ
ใชงานตามปกติเยี่ยงวิญูชน ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลา ซ่ึงผูใหเชามีหนาท่ีบํารุงรักษาตรวจ
สภาพรถยนตท่ีเชาเม่ือครบระยะเวลาหรือครบกําหนดระยะทางท่ีใชงานตามท่ีกําหนดในผนวกแนบทายสัญญา 
รวมท้ังจะตองบํารุงรักษาหรือซอมแซมเพ่ิมเติมทันทีเม่ือไดรับแจงจากผูเชา เพ่ือใหรถยนตท่ีเชาใชในราชการ
ของผูเชาไดในสภาพท่ีสมบูรณปลอดภัย 

      ในการบํารุงรักษาตรวจสภาพและซอมแซมตามวรรคหนึ่ง ผูใหเชาจะตองเปนผูมารับ
รถยนตท่ีเชาจากผูเชาและจัดหารถยนตสํารองท่ีมีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพ และอายุการใชงานเชนเดียวกับ
รถยนตท่ีเชามาใหผูเชาใชทันที และถาหากผูใหเชาไมอาจดําเนินการตามเง่ือนไขนี้ได ผูเชามีสิทธิดําเนินการ
ตามขอ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม 

      ในการซอมแซม บํารุงรักษารถยนตท่ีเชา ผูใหเชาตองนํารถยนตท่ีเชาเขาซอมแซม
บํารุงรักษาท่ีศูนยบริการมาตรฐานของรถยนตท่ีเชาเทานั้น ยกเวนกรณีฉุกเฉิน 

      การนาํรถยนตไปซอมหรือบํารุงรักษา ผูใหเชาตองตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิงในถังวามี
ระดับเทาใด เม่ือสงรถยนตกลับมาใหผูเชา น้ํามันเชื้อเพลิงในถังจะตองอยูในระดับเดิม ถาต่ํากวาเดิม ผูใหเชา
จะตองเติมใหอยูในระดับเดิม 

      เม่ือรถยนตคันท่ีเชาไดผานการใชงานและยางรถยนตเสนใดเสนหนึ่งมีสภาพความลึก
ของดอกยางต่ํากวา ๓ (สาม) มิลลิเมตร หรือตามท่ีผูเชาเห็นวาจะไมปลอดภัย ผูใหเชาตองเปลี่ยนยาง 
รถยนตท่ีมีสภาพใหมให โดยหามใชยางหลอดอก 

      กรณีท่ีผูใหเชานํารถยนตท่ีเชาไปบํารุงรักษาหรือซอมแซม ผูใหเชาตองนํารถยนต คันอ่ืน
มาทดแทนทันที โดยในระหวางเวลาท่ีผูใหเชายังมิไดนํารถยนตมาทดแทน ผูใหเชาไมสามารถคิดคาเชาจาก     
ผูเชาได 

      การจัดหารถยนตทดแทน ผูใหเชาจะตองจัดหารถยนตซ่ึงมีสภาพและขนาดเทียบเทา
หรือดีกวา รวมท้ังในเรื่องความนิยมในยี่หอรถยนต (brand name) และราคาซ้ือขายรถยนต (price list) ใน
ทองตลาดมาทดแทน เพ่ือใหผูเชาใชงานทันที จนกวารถยนตคันท่ีอยูระหวางบํารุงรักษาหรือซอมแซม จะ
เรียบรอยพรอมใชงานได หากผูใหเชาละเลยไมจัดหารถยนตทดแทนให ผูเชามีสิทธิท่ีจะเชารถยนต  จากผูอ่ืน
มาใชงานแทน โดยผูใหเชาจะตองรับภาระคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึน จนกวาผูใหเชาจะนํารถยนตทดแทน มาสงมอบให   
ผูเชาหรือจนกวารถยนตท่ีเชาจะบํารุงรักษาซอมแซมเสร็จ 

กรณีท่ีรถยนตท่ีเชาชํารุดขัดของและตองซอมแซมแกไขโดยพลัน ผูเชามีสิทธิจัดการ 
ซอมแซม แกไขไดตามความจําเปน โดยผูเชาออกเงินทดรองกอนและผูใหเชาตองจายคืนทันทีเม่ือไดรับ 
หลักฐานการซอมจากผูเชาและหากผูเชาไมสามารถรอการซอมแซมแกไขได  ผูเชามีสิทธิที่จะจัดหารถยนตมา
ทดแทนในทันทีไดโดยผูใหเชาจะตองรับภาระคาใชจายท้ังหมดท่ีผูเชาตองจายไปสําหรับรถยนตคันนี้ ดวย 

/ขอ ๘….. 



๖ 

ขอ ๘. การบอกเลิกสัญญา 

๘.๑ ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือบางสวนได หากผูใหเชาสงมอบรถยนตท่ีเชาไม
ถูกตอง ไมครบถวน ไมสงมอบภายในกําหนด หรือสงมอบภายในกําหนดแตใชงานไมไดครบถวนตามสัญญา 
หรือผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด 

           ใ นกรณีดังกลาวในวรรคกอน ผูเชามีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือเรียกรอง
จากธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญาขอ ๑๓ เปนจํานวนเงินท้ังหมด หรือบางสวน ก็ไดตามแตจะ
เห็นสมควร และถาผู เชาตองเชารถยนตจากบุคคลอ่ืนท้ังหมด หรือแตบางรายการภายในกําหนด 
......................(....................) เดือน นับแตวันบอกเลิกสัญญา ผูใหเชายอมรับผิดชดใชคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึนจากคาเชา
ท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ดวย 

ในกรณีมีความจําเปนทางราชการ ผูเชามีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาเชานี้กอนครบกําหนด
ระยะเวลาการเชาได โดยแจงเปนหนังสือใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ (สามสิบ) วัน   โดยผูใหเชา
จะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากผูเชาในการเลิกสัญญาดังกลาว 

ขอ ๙. คาปรับกรณีสงมอบลาชา 

ในกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบรถยนตท่ีเชาลวงเลยกําหนดสงมอบตามสัญญาขอ ๔ แตผูเชามิไดใช
สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาขอ ๘.๑ วรรคหนึ่ง ผูใหเชาจะตองชําระคาปรับใหผูเชาเปนรายวันสําหรับ
รถยนตคันท่ียังไมไดสงมอบตามสัญญา ในอัตราวันละ ………………..…(…………………………………..………..) บาท
ตอคัน นับตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูใหเชาไดนํารถยนตท่ีเชามาสงมอบ
ใหแกผูเชา จนถูกตองครบถวน 

ในระหวางท่ีผูเชายังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูเชาเห็นวาผูใหเชาไมอาจปฏิบัติตาม
สัญญาตอไปได ผูเชาจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือ เรียกรองจาก
ธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญาขอ ๑๓ กับเรียกรองใหชดใชคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญาขอ ๘.๑ วรรคสอง ก็ได และถาผูเชาไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูใหเชา เม่ือครบกําหนดสง
มอบดังกลาวแลว ผูเชามีสิทธิท่ีจะปรับผูใหเชาจนถึงบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

ขอ ๑๐.การรับผิดชดใชคาเสียหาย 
  

ถาผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกผูเชาแลว ผูใหเชาตองชดใชคาเสียหายใหแกผูเชาโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับ
แตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

หากผูใหเชาไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผูเชามีสิทธิหักคาเสียหายออกจากคาเชาประจําเดือน
หรือหลักประกันตามสัญญาขอ ๑๓. 

ผูเชาไมตองรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกรถยนตท่ีเชาอันไมใช
ความผิดของผูเชา ตลอดระยะเวลาท่ีรถยนตอยูในความครอบครองของผูเชา 

/ขอ ๑๑... 
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ขอ ๑๑.การใชประโยชนจากรถยนตที่เชา 
 

เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษาหรือประโยชนในทางราชการของผูเชา ผูเชามีสิทธิติดปาย
โลหะ ประทับตรา ทําเครื่องหมายอ่ืนใด ติดขอความหรืออุปกรณอ่ืนใด ๆ ท่ีจําเปนในการใชงานของผูเชา หรือ
ดําเนินการใด ๆ บนรถยนตท่ีเชาไดโดยไมตองไดรับอนุญาตจากผูใหเชากอน 

ขอ ๑๒.การรับมอบรถยนตที่เชากลับคืน 

เม่ือสิ้นสุดสัญญาไมวาจะเปนการบอกเลิกสัญญาหรือดวยเหตุใด ๆ ผูใหเชาจะตองรับมอบ
รถยนตท่ีเชากลับคืนไปตามสภาพท่ีเปนอยูในขณะนั้นภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับจากวันท่ีสัญญาสิ้นสุด โดยผูใหเชา
เปนผูเสียคาใชจายเองท้ังสิ้น 

ถาผูใหเชาไมนํารถยนตท่ีเชากลับคืนไปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูเชาไมตอง 
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้นท่ีเกิดแกรถยนตอันมิใชความผิดของผูเชา 

ขอ ๑๓.หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  

ในขณะทําสัญญานี้ ผูใหเชาไดนําหลักประกันเปน    . 
เปนจํานวนเงิน (   ) บาท มามอบแกผูเชาเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้ 

หลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูเชาจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย เม่ือผูใหเชาพน
จากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

         ท้ังนี้ หากมีพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหม ท่ีแกไข
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเรื่อง คํ้าประกัน มีผลใชบังคับ  ผูใหเชาจะตองนําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหมท่ีมีเง่ือนไข
สอดคลองกับบทบัญญัติใหมของกฎหมายตามแบบท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) หรือแบบท่ีผูเชาจะ
ไดกําหนดตอไปนั้น มาวางเปนหลักประกันแทนฉบับเดิมภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือ
จากผูเชา 

ขอ ๑๔.การโอนสิทธิเรียกรอง 

ผูรับจางสัญญาวาจะไมโอนสิทธิเรียกรองในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ท่ีผูเชาจะตองชําระแก
ผูใหเชาใหบุคคลภายนอก 

ขอ ๑๕.การบอกกลาว 

บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดท่ีสงใหแกคูสัญญา ใหทําเปน
หนังสือ และเม่ือไดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานท่ีอยูของคูสัญญาตามท่ีระบุไวในขางตนของ
สัญญานี้แลว ใหถือวาคูสัญญาไดรับไวแลวโดยชอบ เวนแตคูสัญญาไดแจงเปลี่ยนภูมิลําเนาใหคูสัญญาทราบ
โดยวิธีดังกลาว 

/ในกรณี... 



๘ 

ในกรณีเรงดวน คูสัญญาอาจสงคําบอกกลาวโดยทางโทรสารหรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกสก็ได 
แตจะตองโทรศัพทแจงการสงใหทราบ และมีหนังสือยืนยันสงโดยวิธีการดังกลาว ในวรรคกอนโดยพลัน 

สัญญานี้ทําข้ึนเปนสี่ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน โดยฝายผูเชาเก็บไวสามฉบับ และฝาย
ผูใหเชา เก็บไวหนึ่งฉบับ คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ัง
ประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญ 

ลงชื่อ ผูเชา 
       ( ) 

ลงชื่อ ผูใหเชา 
       ( ) 

ลงชื่อ พยาน 
       ( ) 

ลงชื่อ พยาน 
       ( ) 

 หมายเหตุ * อัตราคาปรับกรณีผูใหเชาปฏิบัติผิดสัญญาตามขอ ๗.๓ และกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบรถยนต 
       ท่ีเชาลวงเลยกําหนดเวลา ตามขอ ๙ ใหคิดคาปรับเปนอัตราตายตัว วันละไมนอยกวา 
       อัตราคาเชารถยนตรายวันในปจจุบัน รวมกับ คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีผูใหเชารถยนตรายใหม 
       เรียกเก็บ ท้ังนี้ อัตราคาเชารถยนตรายวันท่ีจะมากําหนดเปนคาปรับนั้น ใหเปรียบเทียบ 
       จากอัตราคาเชารถยนตประเภท และ ขนาดเดียวกันกับรถยนตท่ีเชากันตามสัญญา  
       ซ่ึงเปนราคาท่ีเชากัน ณ ปจจุบัน ในทองถ่ินนั้นดวย 



๙ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (สเปค) และใบเสนอราคา 

๑ ใบเสนอราคา  จํานวน (  ) หนา 

๒        แคตตาล็อก และรายละเอียดของรถยนตท่ีเชา จํานวน      หนา 

๓. รายการอุปกรณและเครื่องมือประจํารถ จํานวน      หนา 

๔. กําหนดการบํารุงรักษา จํานวน      หนา 

๕. เง่ือนไขการเชาเพ่ิมเติมตามความตองการของหนวยงานผูเชา (ถามี) 

จํานวน    หนา 
๓.๖   ผนวก ๖ ฯลฯ 


