
 

 

ถ่ายรูป / สแกน , Record picture / Scan   ส่ง / Send  

  
 

 
 
 
 

   
 
 

7. บตัรประจ าตัวประชาชนหรือ 
หนังสือเดินทางผู้ เช่าและผู้ค า้ประกัน 

ถ่ายรูป / สแกน 
Place the ID card Or 

Passport , Car renters and Guarantor 
Record picture / Scan 

 
 
 

2. รายการรถยนต์ท่ีเช่า , List a rental car 
 
 

 
 
 

4. ค่าใช้จ่าย , Dealing             ช าระทัง้หมดแล้ว , Pay finish 
 
 

 

6. ลายมือช่ือ , signature  
ผู้ เช่ารถยนต์ Car renters 
 
 
 
ผู้ค า้ประกัน Guarantor 

ผู้ให้เช่า , The rental car 
 
 
 
 

วันเวลา , Date/time 
 

 

 
 

 
8. วางใบอนุญาตขับข่ียานพาหนะผู้ เช่า 

Place Driving Vehicles 
Record picture / Scan 

 

............................. ..... ...... ..... ..... ...... ... ............................. ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ....

............................. ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ... 

............................. ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ....

............................. ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ... ............................. ..... ...... ..... ..... ...... ... 

3. วนัเวลารับรถ  Date/time 

วนัเวลาคืนรถ  Date/time in 

ยี่ห้อ , รุ ่น , สี ,ทะเบยีน  ,  Brand , Model , Color , Register 

............................. ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... 

............................. ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... 

............................. ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... 

 ............................. ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ..... ..... .....

. 

............................. ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ... 

 

............................. ..... ...... ..

... 

............................. ..... ...... ..

... 

............................. ..... ...... ..

... 

............................. ..... ...... ..

... 

1. ช่ือผู้ เช่า / เบอร์โทร , lessee / tell 
 

ค่าเช่า , Rate price ................................................THB/Day 

ค่าประกัน , Deposit........................................................THB 

รวมเป็นเงิน , Total............................ ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... .....บาท ,THB 

         I , Car renters and Guarantor have read both pages of the 

contract. Understand and agree to comply with all the conditions. 

The Signature It is important 

     5. ผู้เช่ารถและผู้ค า้ประกันได้อ่านข้อความของสญัญาทัง้สองหน้าเข้าใจ

ดีแล้ว และยอมรับปฏิบัติตามทุกเงื่อนไข จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

จ านวน , number……………… Day เป็นเงิน ………….   THB  

บันทึกข้อความ , FILL 



 

เง่ือนไขสัญญา 

1. ผู้ เชา่ต้องมีใบอนุญาตขบัข่ีสากลหรือใบขบัข่ีท่ีออกให้ ณ ภูมิล าเนาของผู้ เชา่เอง  

2. ผู้ เชา่จะต้องใช้ใบขบัข่ีเพ่ือวตัถุประสงค์ในการชมสถานท่ีท่องเท่ียวหรือประกอบธรุกิจท่ีไม่ผิดกฎหมายเท่านัน้  

3. ผู้ เชา่จะเป็นผู้ ร ับผิดชอบแต่ผู้ เดียวในระหวา่งรถยนต์ท่ีเชา่ไปโดยผู้ เชา่หรือบคุคลอ่ืนได้ น า ไปก ร ะท า ผิ ด โด ย มิ ชอ บ ด้ วย

กฎหมาย หรือปฏิบติัผิดข้อบงัคับของเจ้าพนักงานจราจรไม่วา่กรณีใด ๆ 

4. ผู้ เชา่ต้องไม่น ารถยนต์ท่ีเชา่ไปให้เชา่ชว่ง มอบหรือโอนให้บคุคลอ่ืนไปขบัข่ีเป็นอัน ขาด 

5. ในกรณีท่ีรถยนต์ท่ีเชา่เกิดการสูญหายหรือถูกขโมย ไม่วา่จะด้วยสาเหตุประการใด ผู้ เชา่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่ารถยน ต์ เ ต็ ม

ราคา โดยผู้ ให้เชา่จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีใด  ๆ ทัง้สิน้  

6. ผู้ เชา่ภายใต้สัญญานีจ้ะเป็นผู้ ร ับผิดชอบด้วยประการทัง้ปวง เม่ือรถท่ีเชา่เกิดอุบติัเหตุหรือช ารุดเสียหาย หรือด้วยเหตุใด ๆ  ก็

ตาม ผู้ เชา่จะต้องเสียค่าซอ่มรถท่ีเสียหาย ค่าใช้จา่ยต่าง  ๆผู้ เชา่จะเป็นช าระแต่เพียงผู้ เดียว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด  ๆทัง้สิน้  แ ล ะ

ในการซอ่มแซมรถคันดังกล่าว ผู้ ให้เชา่สงวนไว้ซ ึง่สิทธิท่ีจะซอ่ม ณ อู่ ท่ีก าหนดให้เท่านัน้ 

7. ในกรณีถ้าผู้ เชา่ขบัข่ีรถชนก้นถึงแก่ความตาย บาดเจ็บสาหัส หรือท าให้ทรัพย์สินของบคุคล อ่ื น เ สี ย ห าย ด้ วย ก ร ณีใ ด   ๆ  

ก็ตาม ผู้ เชา่จะต้องแจ้งให้ผู้ ให้เชา่ทราบทันที พร้อมทัง้ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ เก่ียวข้องให้ผู้ ให้เชา่ทราบด้วย และผู้ เ ช ่า จะ ต้ อ ง เ ป็ น

ผู้ ร ับผิดชอบแต่ผู้ เดียวในค่าเสียหาย และค่าใช้จา่ยต่าง  ๆผู้ ให้เชา่จะไม่รับผิดชอบใด  ๆทัง้สิน้  

8. ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ ผู้ เชา่จะต้องออกค่าใช้จา่ยต่าง  ๆท่ีเกิดข ึน้ ไม่วา่เหตุท่ีเกิดข ึน้นัน้จะต้องถึงสถานีต ารวจหรือจะต้อ ง ใ ห้

ศาลเป็นผู้ พิจารณาความผิด หรือเ ร่ืองชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข ึน้จากอุบติัเหตุ 

9. ผู้ เชา่จะต้องน ารถยนต์ท่ีเชา่ส่งคืนแก่ผู้ ให้เชา่ตามก าหนดเวลาในสัญญาเชา่ หากไม่สามารถส่งคืนตามก าหนดเวลาดัง ก ล่ า ว 

ผู้ เชา่จะต้องแจ้งให้เชา่ทราบทันที หากยังมิได้น ารถท่ีเชา่ส่งคืน เลยก าหนดเวลาเป็นเวลา ๒ ช ัว่โมง ผู้ เชา่ยินยอมให้ผู้ ให้เช ่า แจ้ง

ความต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เพ่ือด าเนินคดีอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์ได้ทันที ส่วนค่าใช้จา่ยในการติดตามค้นหา ผู้ เช ่า จะ ต้ อ ง

เป็นผู้ ร ับผิดชอบโดยไม่ข้อโต้แย้งใด  ๆทัง้สิน้ 

10. ในวนัและเวลาท่ีเชา่ตามสัญญานี ้ผู้ เชา่และผู้ ให้เชา่ได้ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ตามรายการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ท่ี ไ ด้ แน บ

ติดกับสัญญานี ้ เป็นการถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ก่อนปล่อยรถให้แก่ผู้ เชา่ไป  

11. หากผู้ เชา่กระท าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้นนี ้ผู้ เชา่ยินยอมให้ผู้ ให้เชา่ริบเงินประกันได้ทันทีและยินยอมให้ผู้ ใ ห้

เชา่ฟ้องร้องชดใช้ค่าเสียหาย 

12. เป็นท่ีเข้าใจในสัญญานีโ้ดยตลอดดีแล้วผู้ ค า้ประกันจงึมีความผูกพนัรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข ึน้ทุกประการ ห าก ผู้

เชา่ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดและไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายใด  ๆ ให้แก่ผู้ ให้เชา่  

 

 

CONDITION OF CONTRACT 

1. The LESSEE m ust possess an international  driving l icense or issued in the LESSEE’S dom ici le.  

2. The LESSEE shal l  drive the car m erely on the purpose of sight -seeing or of any lawful  business.  

3. The LESSEE shal l  be solely responsible for any wrongful  act or for the violation of traf fic regulations by the thi rd 

party during the car is in LESSEE possession in al l respects.  

4. The LESSEE shal l  not -let, consign, or transfer the car to the thi rd party.  

5. In case of the car in m issing or stolen no m atter what the cause is, the LESSEE shal l  be l iable for 

com pensation in ful l  price of the car. The LESSOR shal l  be responsible for no dam ages whatsoever.  

6. Under this contract, the LESSEE shal l  be l iable for al l dam ages of the accident on m atter what the cause is for 

repai r or for any other expenses an the LESSEE reserves the right to have the car fixed in the garage assigned 

by the LESSOR. 

7. In the event of the LESSEE’S death severe injury or the dam age of others property caused by the LESSEE in 

the accident the LESSEE noti fy the LESSOR of those and of the party concerned im m ediately, and the LESSEE 

shal l  be l iable for al l expenses and dam ages.  

8. In the case of accident, the LESSEE is bound to pay for al l  expendi ture incurred respective of the case being 

brought to the Pol ice Station or brought to court of justice for legal  proceedings or any com pensation had to be 

paid for dam age from  the accident.  

9. The LESSEE shal l  return the car in due course as m entioned in the contract, in case of the LESSEE’S fai lure to 

return the car wi thin the fixed period of time the LESSEE shal l  noti fy the LESSOR immediately, in case the car in 

two hours overdue the LESSEE gives consent to the LESSOR to proceed the case on charges of crim e, al l  the 

other expense fal l  upon the LESSEE wi thout contention.  

10. The LESSEE and the LESSOR have al ready checked the condi tion of the car as m entioned in the fixing 

particulars attached to this contract before subm i tting the car to the LESSEE.  

11. In case of the LESSEE’S break of the contract, the LESSEE gives consent to the LESSO R to for fel t securi ty 

m ore, im m ediately and to sue for cost of dam ages.  

12. It i s on the understanding that this contract had a guarantor who understood al l  clauses of i t, The guarantor is 

therefore bound to take al l  responsibi l i ty by al l  m eans in the case the LESSEE defaul ts in any of clauses and fai ls 

or denies to pay dam age and com pensation to the LESSEE  

 

            

 

  

 

ออก  OUT เข้า  IN 


