
เงื่อนไขการเชารถยนต 
 
 

1. เปนรถยนตบรรทุก  ขนาด  11  ที่นั่ง  (รถตู)  กําลังเครื่อง  (ดีเซล)  ไมต่ํากวา  2900  ซีซี  มีลักษณะ 
ภายนอกโดยทัว่ไปเปนไปตามมาตรฐานการออกแบบของผูผลิต 

2. ผลิตภัณฑและสวนประกอบจะถูกตอง  และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
3. เปนรถใหมหรือรถที่ผานการใชงานมาแลวไมเกิน  1  ป  (นับถึงวันเปดซองประกวดราคาจาง) 
4. ผูใหเชาจะตองนํารถไปจดทะเบียนใหครบถวนกอนสงมอบ  และสามารถใชงานไดถูกตองตาม

กฎหมาย  โดยกรมสามัญศึกษาไมตองเสียคาใชจายเพิ่ม 
5. ผูใหเชาตองจดัใหมกีารทําประกันภัยรถยนตคันที่ใหเชาประเภทชัน้หนึ่ง  และตาม  พรบ.  คุมครอง 

ผูประสบภัยจากรถยนต  พ.ศ. 2535  ตลอดจนอายุสัญญาเชา  โดยแบงการคุมครองออกเปนดังนี ้
5.1 ความรับผิดชอบตอการบาดเจ็บ  และสูญเสียชีวิตของบคุคลภายนอก  ในวงเงินไมนอยกวา 

250,000  บาท  (สองแสนหาหมื่นบาท)  ตอคน  และไมเกิน  1,000,000  บาท  (หนึ่งลานบาท) 
ตอคร้ัง 

5.2 ความรับผิดชอบตอทรัพยสินบุคคลภายนอก  ในวงเงินไมนอยกวา  1,000,000  บาท  ตอคร้ัง 
5.3 การประกันอบุัติเหตุสวนบคุคล  และรักษาพยาบาล  และสูญเสียชีวิตสําหรับผูขับขี่  และ 

ผูโดยสารคนเอาประกัน  ในวงเงินไมนอยกวา  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาท)  ตอคน 
6. เปนรถระบบพวงมาลัยขวา  มีที่นั่ง  4  ตอน  ทั้งตอนหนาและตอนหลัง  พนักพิงเบาะนั่งสามารถ 

ปรับเอนได  และบุหลังคาดวยวัสดุตามมาตรฐานผูผลิต 
7. หากรถยนตคนัที่ใหเชาไมสามารถใชงานไดตามปกตใินวันใดกต็าม  หรือกรณีที่ผูใหเชานํารถยนตที่ 

ใหเชาไปบํารุงรักษา  ผูเชาจะแจงใหผูใหเชาทราบ  เพื่อดาํเนินการดังนี ้
7.1 กรณีเกดิเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ผูใหเชาจะตองนาํรถมาทดแทนทันท ี
7.2 กรณีเกดิเหตุในสวนภูมิภาคที่มีระยะทางไกล  ผูใหเชาจะตองนํารถยนตมาทดแทนภายในเวลา 

อันควร 
  การจัดหารถยนตทดแทน  ผูใหเชาจะตองจดัหารถยนตคนัใหม  ซ่ึงมีสภาพ  และขนาด 
เทียบเทา  หรือดีกวามาทดแทน  เพื่อใชงานทันทีจนกวารถยนตคันที่ชํารุดพรอมใชงาน  และผูใหเชา 
ตองนํารถยนตคันที่นํามาทดแทนใหผูเชาซึ่งสถานที่ใชงาน  และผูใหเชาตองรับภาระคาใชจายตาง ๆ  
ดวยทนุทรัพยของผูใหเชาเอง  หากผูใหเชาละเลย  ไมจดัหารถยนตคันใหมใหเชาแทนคันที่ชํารุด 
 
 

ลงชื่อ………………………………ผูเชา  ลงชื่อ…………………………………..ผูใหเชา 
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ผูใหเชาจะตองชําระคาปรับ  ใหผูเชาเปนรายวันในอัตรารอยละ  0.2  (ศูนยจดุสอง)  ของราคาเชา 
รถยนตที่ไมไดสงมอบตามสัญญา  แตจะตองไมต่ํากวาวันละ  1,000  บาท  (หนึ่งพนับาท) 
 กรณีผูเชามีความจําเปนเรงดวน  ผูเชามีสิทธิ์ที่จะเชารถยนตจากผูอ่ืนมาทดแทนใน 
วันนัน้ได  โดยใหผูเชาจะรบัภาระคาเชาแทนผูเชาดวย 
8. การนํารถยนตไปซอมหรือบํารุงรักษา  ผูใหเชาตองตรวจสอบน้ํามันเชือ้เพลิงในถังวามีระดับเทาใด 

เมื่อสงรถยนตกลับมาใหผูเชา  น้ํามันเชื่อเพลิงในถังจะตองอยูในระดับเดิม  ถาต่ํากวาเดิม  ผูใหเชาจะ 
ตองเติมใหอยูในระดับเดิมดวย 

9. การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนตที่ตกลงจะเชา  หรือรถยนตคันที่จะนํามาเปลี่ยนในกรณี  ขอ  7 
 และขอ  8  ใหอยูในดุลยพินจิของผูเชา 
10.  คาใชจายในการดูแลซอมบํารุงรักษาตาง ๆ  รวมทั้งคาตอทะเบียนรถยนต  คาทําประกนัภัย 

รถยนต  และคาเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง  ใหอยูในความรับผิดชอบของผูใหเชา 
11. รถที่เชาจะตองมียางอะไหล  1  เสน  และยางรถยนตทุกเสนตองเปนยางเรเดียลที่ไดมาตรฐาน  และ 

เมื่อผานการใชงานแลวสภาพจะตองมีความลึกของดอกยางไมต่ํากวา  3  มิลลิเมตร  ถาต่ํากวานี้ผูใหเชา 
จะตองเปลี่ยนยางรถยนตใหใหมและหามใชยางหลอดอก 

12. ผูใชเชาจะตองรับผิดชอบตอการสูญหาย  และความเสียหายของรถยนตที่เชาในทุกกรณ ี
13. มีผายางปูทับพื้นรถ  และมแีผนยางปูทับอีกชั้นหนึ่ง  ทัง้ดานผูขับและผูโดยสาร  เพื่อความสะดวก 

ในการทําความสะอาด 
14. ตองมีแมแรงและอุปกรณในการถอดเปลี่ยนลอ  1  ชุดตอคัน 
15. ตองมีเครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานของผูผลิตอยางครบถวน 
16. ภายในรถแตละคัน  ตองมีเครื่องดับเพลงิผงเคมีแหง   Class  ABC  สําหรับใชกับรถยนต  1  ชุด 

ติดตั้งอยางมั่นคง  แข็งแรง  และสะดวกแกการใชกรณีฉกุเฉิน  ลักษณะและสวนประกอบ 
นอกจากมาตรฐานผูผลิตแลว  จะตองมี  วิทยุ  FM/AM  ที่มีคุณภาพทกุคนั 

17. การติดตั้งเครือ่งปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิตรถยนต  ใชสารทําความสะอาดเย็นชนดิ 
R  134a  พรอมติดฟลมกรองแสงตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด  และมานบังแสงตลอดทั้งคัน 

18. สีของรถยนตที่นํามาใหเชา  มีไดเฉพาะสีขาวเทานั้น 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………ผูเชา  ลงชื่อ…………………………………..ผูใหเชา 
 
 



เงื่อนไขการเชาเหมารถยนต 
 
1. ประเภทของรถยนตนั่งสวนบุคคล  จํานวน  12  ที่นั่ง  (รถตู)  เครื่องยนตดีเซล  กําลังเครื่องยนต 

ไมต่ํากวา  2400  ซีซี  ระบบพวงมาลัยขวา  มีที่นั่ง  4  ตอน  พนักพิงเบาะนั่งสามารถปรับเอียงได  ตดิ 
ตั้งเครื่องปรับอากาศ  มีลักษณะภายนอกโดยทั่วไปเปนไปตามมาตรฐานการออกแบบของผูผลิต 
จํานวน  1  คัน 

2. ผลิตภัณฑและสวนประกอบจะตองถูกตอง  และเปนไปตาม  พรบ.  และกฎหมายที่เกีย่วของ 
3. เปนรถที่ผานการใชงานมาแลวไมเกนิ  2  ป  นับถึงวันเปดซองสอบราคาเชา 
4. ผูใหเชาจะตองนํารถไปจดทะเบียนใหครบถวนกอนการสงมอบ  และสมามารถใชงานไดถูกตอง 

ตามกฎหมาย  โดย ผูเชาไมตองเสียคาใชจายเพิ่ม 
5. ผูใหเชาตองจดัใหมกีารทําประกันภัยรถยนตกับบริษัทประกันภัยที่มคีวามมั่นคงและนาเชื่อถือ 

ตลอดอายุสัญญาเชา 
6. ผูใหเชาตองเอาประกันภัยรถยนตคนัทีใ่หเชาประเภทชัน้หนึ่ง  และตามพระราชบัญญัติคุมครอง 

ผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  2535  โดยแบงการคุมครองออกเปน  ดังนี ้
6.1 ความรับผิดชอบตอความบาดเจ็บ  และสูญเสียชีวิตของบคุคลภายนอก  ในวงเงิน  250,000  บาท 

(สองแสนหาหมื่นบาท)/  คน  และไมเกิน  1,000,000  บาท  (หนึ่งลานบาท)/  คร้ัง 
6.2 ความรับผิดชอบตอทรัพยสินบุคคลภายนอกในวงเงิน  1,000,000  บาท  (หนึ่งลานบาท)/  คร้ัง 
6.3 การประกันอบุตัิเหตุสวนบคุคล  และคารักษาพยาบาล  และสูญเสียชีวติสําหรับผูขับขี่และ 

ผูโดยสารคันเอาประกัน  ในวงเงินไมต่ํากวา  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาท)/  คน 
7. เปนรถระบบพวงมาลัยขวา  และบุหลังคาดวยวัสดุตามมาตรฐานผูผลิต 
8. หากรถยนตคนัที่ใหเชาไมสมมารถใชงานไดตามปกตใินวันใดกต็าม  หรือในกรณีทีผู่ใหเชานํารถยนต

ที่ใหเชาไปบํารุงรักษา  ผูเชาจะแจงใหผูใหเชาทราบ  เพื่อดําเนินการดังนี้ 
8.1 กรณีเกดิเหตุ ในกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล  ผูใหเชาจะตองนํารถยนตมาทดแทนทันท ี
8.2 กรณีเกดิเหตุในสวนภูมิภาคที่มีระยะทางไกล  ผูใหเชาจะตองนํารถยนตมาทดแทนภายในเวลา 
อันสมควร 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………….…………………….ผูเชา 
    ลงชื่อ…………………….………………….ผูใหเชา 
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  การจัดหารถยนตทดแทน  ผูใหเชาจะตองจดัหารถยนตคนัใหม  ซ่ึงมีสภาพ  และขนาด 
เทียบเทา  หรือดีกวามาทดแทน  เพื่อใชงานทันทีจนกวารถยนตคันที่ชํารุดพรอมใชงานและผูใหเชาตอง 
รับภาระคาใชจายตาง ๆ ดวย  ทุนทรัพยของผูใหเชาเอง  หากผูใหเชาละเลย  ไมจัดหารถยนตคันใหมให 
ผูเชาแทนคันที่ชํารุด  กรณนีี้ผูเชาจะหักเงนิคาเชาเปนรายวัน  วันละ  1,000  บาท   (หนึ่งพันบาท) 
  กรณีผูเชามีความจําเปนเรงดวน  ผูเชามีสิทธิที่จะเชารถยนตจากผูอ่ืนมาทดแทนในวนั 
นั้นไดโดยผูใหเชาจะตองรับภาระคาเชาแทนผูเชาดวย 
9. การนํารถยนตไปซอมหรือบํารุงรักษา  ผูใหเชาตองตรวจสอบน้ํามันเชือ้เพลิงในถังวามีระดับเทาใด 

เมื่อสงรถกลับมาใหผูเชา  น้ํามนัเชื่อเพลิงในถังจะอยูในระดับเดิม  ถาต่าํกวาเดิม  ผูใหเชาจะตองเติมให
อยูในระดับเดมิ 

10. การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนตที่จะตกลงเชาหรือรถยนตคันที่จะนํามาเปลี่ยนในกรณีขอ  8  และ
ขอ  9  ใหอยูในดุลยพนิิจของผูเชา 

11. คาใชจายในการดูแลซอมบํารุงรักษาตาง ๆ  รวมทั้งคาตอทะเบียนรถ  คาทําประกันภัยรถ  และค่ํา
น้ํามันเครื่องใหอยูในความรบัผิดชอบของผูใหเชา  ยกเวนคาน้ํามันเชื่อเพลิง 

12. รถที่เชาจะตองมียางอะไหล  1  เสน  และยางรถยนต  ทุกเสนจะตองเปนยางเรเดยีลทีไ่ดมาตรฐาน  
และเมื่อผานการใชแลวสภาพจะตองมีความลึกของดอกยางไมต่ํากวา  3  มิลลิเมตร  ถาต่ํากวานี้ผูใหเชา
จะตองเปลี่ยนยางรถยนตใหใหมและหามใชยางหลอดอก 

13. ผูใชเชาจะตองรับผิดชอบตอการสูญหายและความเสียหายของรถยนตที่เชาในทุกกรณ ี
14. มีผายางปูทับพื้นรถ  และมแีผนยางปูทับอีกชั้นหนึ่ง  ทัง้ดานผูขับและผูโดยสาร  เพื่อความสะดวกใน 
 การรักษาความสะอาด 
15. ตองมีแมแรงและอุปกรณในการถอดเปลี่ยนลอ  1  ชุดตอคัน 
16. ตองมีเครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานของผูผลิตอยางครบถวน 
17. ตองมีเครื่องดับเพลิงผงเคมีแหง  Class ABC  สําหรับใชกับรถยนต  1  ชุด  ติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรง 

ภายในรถแตละคัน 
18. ลักษณะและสวนประกอบ  นอกเหนือจากมาตรฐานผูผลิตแลวจะตองม ี วิทยุ – เทป  FM/AM  ทุกคัน 
19. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทของผูผลิตใชสารทําความเยน็ชนิด  R 134 a  พรอมติด 

ฟลมกรองแสงตามมาตาฐานที่กฎหมายกาํหนด 
 
 

ลงชื่อ………………………………………………ผูเชา 
     ลงชื่อ………………………………………………ผูใหเชา 

 
 



เงื่อนไขการเชาเหมารถยนต 
 
1. ประเภทของรถยนตสวนบุคคล  ไมเกิน  7  คน  เครื่องยนตเบนซิน  กําลังเครื่องยนตไมต่ํากวา 

1500 ซีซี  และไมเกนิ  1600  ซีซี  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  จํานวน  2  คัน 
2. ผลิตภัณฑ  และสวนประกอบจะตองถูกตอง  และเปนไปตาม  พรบ.  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
3. เปนรถที่ผานการใชงานมาแลวไมเกนิ  2  ป  นับถึงวันเปดซองสอบราคาเชา 
4. ผูใหเชาจะตองนํารถไปจดทะเบียนใหครบถวนกอนสงมอบ  และสามารถใชงานไดถูกตอง 

ตามกฎหมาย  โดยผูเชาไมตองเสียคาใชจายเพิ่ม 
5. ผูใหเชาตองจดัใหมกีารทําประกันภัยรถยนตกับบริษัทประกันภัยที่มคีวามมั่นคงและนาเชื่อถือ 
6. ผูใหเชาตองเอาประกันภัยรถยนตคันทีใ่หเชาประเภทชัน้หนึ่ง  และตามพระราชบัญญัติ 

คุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  โดยแบงการคุมครองออกเปน  ดงันี ้
6.1 ความรับผิดชอบตอความบาดเจ็บ  และสูญเสียชีวิตของบคุคลภายนอกในวงเงนิ  250,000 

บาท  (สองแสนหาหมืน่บาท) /คน  และไมเกิน  1,000,000  บาท  (หนึ่งลานบาท) /คร้ัง 
6.2 ความรับผิดชอบตอทรัพยสินบุคคลภายนอกในวงเงิน  1,000,000  บาท  (หนึ่งลานบาท) /คร้ัง 
6.3 การประกันอบุัติเหตุสวนบคุคล  และคารักษาพยาบาล  และสูญเสียชีวติสําหรับผูขับขี่และ 

ผูโดยสารคันเอาประกัน  ในวงเงนิไมต่ํากวา  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาท) /คน 
7. เปนรถระบบพวงมาลัย  และบุหลังคาดวยวัสดุตามมาตรฐานผูผลิต 
8. หากรถยนตคนัที่ใหเชาไมสามารถใชงานไดตามปกตใินวันใดกต็าม  หรือกรณีที่ผูใหเชารถยนต 

ที่ใหเชาบํารุงรักษา  ผูเชาจะแจงใหผูใหเชาทราบ  เพื่อดําเนินการดังนี ้
8.1 กรณีเกดิเหตุในกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล  ผูใหเชาจะตองนาํรถยนตมาทดแทนทันท ี
8.2 กรณีเกดิเหตุในสวนภูมิภาคที่มีระยะทางไกล  ผูใหเชาจะตองนํารถยนตมาทดแทนภายในเวลา 

อันสมควร 
  การจัดหารถยนตทดแทน  ผูใหเชาจะตองจดัหารถยนตคนัใหม  ซ่ึงมีสภาพ  และขนาด 
เทียบเทา  หรือดีกวามาทดแทน  เพื่อใชงานไดทันทจีนกวารถยนตคันที่ชํารุดพรอมในงานและผูใหเชา 
ตองนํารถยนตคันที่นํามาทดแทนใหผูเชาถึงสถานที่ใชงาน  และผูใหเชาตองรับภาระคาใชจายตาง ๆ 
ดวยทนุทรัพยของผูใหเชาเอง  หากผูใหเชาละเลย  ไมจดัหารถยนตใหมใหผูเชาแทนคันที่ชํารุด 
กรณีนี้ผูเชาจะหักเงินคาเชาเปนรายวนั  วนัละ  1,000  บาท  (หนึ่งพนับาท) 
 
 

ลงชื่อ………….……………..……………………..ผูเชา 
                                        ลงชื่อ………………….…………………………....ผูใหเชา 
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 กรณีผูเชามีความจําเปนเรงดวน  ผูเชามีสิทธิ์ที่จะเชารถยนตจากผูอ่ืนมาทดแทนในวนั 
นั้นไดโดยใหผูเชาจะตองรับภาระคาเชาแทนผูเชาดวย 
9. การนํารถยนตไปซอมหรือบํารุงรักษา  ผูใหเชาจะตองจะตองตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิงในถังวามีระดับ

เทาใด  เมื่อสงรถยื่นกลับมาใหผูเชา  น้ํามันเชื้อเพลิงที่ในถังจะตองอยูในระดับเดิม  ถาต่ํากวาเดิม 
ผูใหเชาจะตองเติมใหอยูในระดับเดิม 

10. การตรวจสอบประสิทธิภาพของรถยนตที่จะตกลงจะเชาหรือรถยนตคนัที่จะนํามาเปลี่ยนในกรณ ี
ขอ  8  และขอ  9  ใหอยูในดลุยพินิจของผูเชา 

11. คาใชจายในการดูแลและซอมบํารุงรักษาตาง ๆ  รวมทั้งคาตอทะเบียนรถ  คาทําประกันภัยรถ 
และคาเปลี่ยนน้ํามันเครื่องใหอยูในความรบัผิดชอบของผูใหเชา  ยกเวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

12. รถที่เชาจะตองมียางอะไหล  1  เสน  และยางรถยนตทุกเสนจะตองเปนยางเรเดยีลที่ไดมาตรฐาน   
 และเมื่อผานการใชแลวสภาพจะตองมีความลึกของดอกยางไมต่ํากวา  3  มิลลิเมตร  ถาต่ํากวานี ้
 ผูใหเชาจะตองเปลี่ยนยากรถยนตใหใหมและหามใชดอกยางหลอดอก 
13. ผูใหเชาจะตองรับผิดชอบตอการสูญหายและเสียหายของรถยนตที่เชาในทุกกรณ ี
14. มีผายางปูทับพื้นรถ  และมแีผนยางปูทับอีกชั้นหนึ่ง  ทัง้ดานผูขบัและผูโดยสาร  เพื่อความสะดวก 

ในการทําความสะอาด 
15. ตองมีแมแรงและอุปกรณในการถอดเปลี่ยนลอ  1  ชุดตอคัน 
16. ตองมีเครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานของผูผลิตอยางครบถวน 
17. ตองมีเครื่องดับเพลิงผงเคมีแหง  Class  ABC  สําหรับใชรถยนต  1  ชุด  ติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรง 

ภายในรถแตละคัน 
18. ลักษณะและสวนประกอบ  นอกจากมาตรฐานผูผลิตแลวจะตองมี  วิทย ุ– เทป  FM/AM  ทุกัน 
19. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตมามาตรฐานของบริษัทผูผลิตรถยนตใชสารทาํความเยน็ชนดิ  R 134 a 

พรอมติดฟลมกรองแสงตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 
 
 

ลงชื่อ……………………………………….ผูเชา 
     ลงชื่อ……………………………………….ผูใหเชา 

 
 
 
 
 
 



 
  
  
 
 
  


