หนังสือสัญญาเช่ ารถยนต์
เขียน
ที่ ………………………………. ……………
วันที่ …………เดือน…………………. .
พ.ศ. 25 …………..

ข้ าพเจ้ า……………………………………. อยู่บ้านเลขที่ ………………. ตาบล/
แขวง………………………. อาเภอ……………. . ………..
จังหวัด……………………………………ได้ รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รับจ้ าง เลขที่
…………………. . วันที่ …………เดือน…………………. พ.ศ.
25 ………………. ซึ่ งต่ อไปในสัญญานีเ้ รี ยกว่ า ผู้ให้ เช่ าอีกฝ่ ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ ายได้ ตกลงทาสัญญา
ดังมีข้อความต่ อไปนี ้
ข้ อ 1. ผู้เช่ าได้ เช่ ารถยนต์ ยี่ห้อ……………………………. เลข
ทะเบียน………………………. . ของผู้ให้ เช่ าหนึ่งคัน
ราคา…………………………………. . บาท
( …………………………………………. .) เพื่อใช้ รับส่ งผู้โดยสาร รถยนต์ ที่เช่ าไม่ มี
ชารุ ดเสี ยหายอย่ างใด มีเครื่ องอุปกรณ์ ที่ผ้ เู ช่ ารั บไปพร้ อมกับรถ
คือ 1 ……………………ราคา…………………. บาท
2 ………………………ราคา…………………. บาท

3 ………………………. ..ราคา………………… บาท
4 ………………………ราคา…………………. บาท
5 ………………………. ..ราคา…………………. บาท
6 ………………………ราคา…………………. บาท
7 ………………………. ..ราคา…………………. บาท
8 ………………………ราคา…………………. บาท
ข้ อ 2. ผู้เช่ ายอมรั บชาระค่ าเช่ าให้ แก่ ผ้ ใู ห้ เช่ าเป็ นรายละ วันละ…………
บาท…………สตางค์ ทุกๆ วัน ณ ที่บ้านหรื อที่ทาการผู้ให้ เช่ า
ข้ อ 3. ผู้เช่ ารั บรองว่ า ในระหว่ างที่ผ้ เู ช่ ารั บรถที่เช่ าไป ถ้ ารถตลอดจนเครื่ องอุปกรณ์ ชารุ ดหรื อ
เสี ยหายหรื อสูญหายด้ วยประการใดๆ และไม่ คานึงว่ าจะเป็ นความผิดของผู้เช่ าหรื อไม่ ผู้เช่ ายอมรั บใช้ ให้ แก
ผู้ให้ เช่ าตามราคาที่กาหนดไว้ ทั้งสิ ้น แม้ ความเสี ยหายใด ๆ พึงทาให้ เกิดแก่ บุคคลภายนอก ผู้เช่ าก็รับผิดชอบ
ใช้ ค่าเสี ยหายให้ ผ้ เู ดียวไม่ เกี่ยวกับผู้ให้ เช่ า
ข้ อ 4. ผู้เช่ ายอมให้ สัญญาว่ าจะไม่ นารถที่ เช่ าไปให้ คนอื่ นเช่ าช่ วง หรื อให้ ผ้ อู ื่นยืม หรื อนาไป
ด้ วยประการใดๆ เป็ นอันขาด เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ เช่ าเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ข้ อ 5. ผู้เช่ าได้ นา……………………………มามอบให้ ผ้ เู ช่ ายึดถือไว้ เป็ น
ประกัน
ข้ อ 6. ถ้ าให้ ผ้ เู ช่ าต้ องการรถที่ให้ เช่ าคืนเมื่อใด ผู้เช่ าต้ องรี บนารถส่ งคืนพร้ อมด้ วยเครื่ อง
อุปกรณ์ ตามสภาพเดิม ซึ่ งไม่ มีชารุ ดเสี ยหายใดๆ ทันที เมื่อผู้ให้ เช่ าได้ รับรถและเครื่ องอุปกรณ์ ตรวจถูกต้ อง
ไม่ มีการชารุ ดเสี ยหายอย่ างใดแล้ ว ต้ องคืนทรั พย์ ที่วางประกันให้ ผ้ เู ช่ าไป

ข้ อ 7. ถ้ าผู้เช่ าทาผิดสัญญานีแ้ ต่ ข้อหนึ่งข้ อใดก็ดี หรื อทาผิดระเบียบข้ อบังคับการเช่ ารถของ
ผู้ให้ เช่ าแม้ แต่ ข้อหนึ่งข้ อใดก็ดี ผู้เช่ ายอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ ารั บทรั พย์ ตามที่วางประกันตามข้ อ 5 นั้นเสี ย และต้ องใช้
ค่ าเสี ยหายอีกส่ วนหนึ่งอีกด้ วย
ข้ อ 8. ข้ าพเจ้ าผู้เช่ าและผู้ให้ เช่ า ได้ ทราบข้ อความตามสั ญญานีต้ ลอดแล้ ว เพื่อเป็ นหลักฐานจึง
ได้ ลงลายมือชื่ อให้ ไว้ เป็ นสาคัญ
ลง
ชื่ อ………………………………………ผู้เช่ า

( ………………………………………)

ลง
ชื่ อ………………………………………ผู้ให้ เช่ า

( ………………………………………)

ลง
ชื่ อ………………………………………พยาน

( ………………………………………)

ลง
ชื่ อ………………………………………พยาน

( ………………………………………)

