
สัญญาเชารถยนต 
สัญญาเลขที่ ................/........................ 

   
  สัญญาฉบับนีท้ําขึ้น ณ .............................................................. ตําบล/
แขวง........................................ อําเภอ/เขต................................. จงัหวัด................................ 
เมื่อวันที่ .............. เดือน .............................พ.ศ. ...................  โดย ........................................ 
ผูรับมอบอํานาจจาก....................................................... ตามคาํสัง่ที.่................................... 
ลงวนัที.่...........เดือน.....................พ.ศ. ................... ซึง่ตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูเชา” ฝาย
หนึง่ กับบริษทั ..........................................จํากัด  ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ สํานักงานงาน
ทะเบยีนหุนสวนบริษทั ............................................................ มีสํานักงานใหญต้ังอยู
เลขที่................  ตําบล/แขวง......................... อําเภอ/เขต....................................จังหวัด 
............................. โดย .................................................ผูรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพนันิติบุคคลปรากฏตามหนงัสือรับรองของสํานกังานทะเบยีนหุนสวนบริษทั............................ 
ที่ ................. ลงวันที่.............เดือน ......................พ.ศ. ............... และหนงัสือมอบอํานาจ     
ลงวนัที.่...........เดือน ...................พ.ศ. ................ ซึง่ตอไปนี้ในสญัญานี้เรียกวา “ผูใหเชา”      
อีกฝายหนึง่ 
  คูสัญญาไดตกลงกนัมีขอความดงัตอไปนี ้
  ขอ 1.  ขอตกลงเชา 

ผูเชาตกลงเชา และผูใหเชาตกลงใหเชา (รถยนตโดยสารขนาด 12 ทีน่ัง่)      
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “รถยนตที่เชา” จํานวน ............ คัน  เพื่อใชเปนรถยนตโดยสาร     
ดังรายละเอยีดปรากฏตามรายการที่แนบทายสัญญา 
  การเชารถยนตตามวรรคหนึ่ง มีกาํหนดระยะเวลา......... ป .............เดือน 
นับต้ังแตวนัที ่.... ...เดือน ................พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ...........เดือน ................พ.ศ. ............ 
  สัญญานี้มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ลงนามในสัญญา แตการคํานวณคาเชาตาม
สัญญานี้ใหเร่ิมนับต้ังแตวนัถัดจากวันที่ผูเชารับมอบรถยนตทีเ่ชา 
  ขอ 2.  คาเชารถยนต 

 ผูเชาตกลงชําระคาเชาในอัตราตายตัวที่จะไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุ
สัญญา ใหแกผูเชาเปนรายเดือนตามเดือนแหงปปฏิทนิในอัตราเดือนละ ...................... บาท 
(.............................................................)  ตอรถยนตทีเ่ชาหนึง่คัน ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
จํานวน .............. คัน รวมเปนเงนิคาเชาทั้งสิน้ เดือนละ ................... บาท  (............................. 
.....................................) ซึ่งคาเชานี้ไดรวมคาใชจายในการบาํรุงรักษาตรวจสภาพและซอมแซม
รถยนตในการใชตามปกติไวดวยแลว โดยผูใหเชาตองสงเจาหนาที่มารับเงินคาเชาจากผูเชา       
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ในเดือนถัดไป ณ ภูมิลําเนาของผูเชา ภายใน 20 (ยีสิ่บ)วันทําการ นับแตวันที่ไดสงใบแจงหนีใ้ห
ชําระเงนิคาเชา 
   ทั้งนี ้  ผูเชาจะตองรับผิดชอบชําระคาเชาตามสัญญาแมผูเชาหรือบริวาร
ของผูเชาจะทาํผิดกฎหมายจราจร  และเจาพนกังานไมอนุญาตใหใชรถยนตตามปกติในระหวาง
ดําเนนิคดีก็ตาม 
   หากผูเชาผิดนดัชาํระคาเชาติดตอกันเกิน 60 (หกสิบ)วัน ผูใหเชามสิีทธิ
บอกเลิกสัญญาได  โดยตองมีหนังสือแจงใหผูเชาทราบลวงหนาเปนเวลา 20 (ยี่สิบ) วันทําการ 
ทั้งนี้ผูเชาจะตองรับผิดชําระคาเชาที่คงคางรวมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 (เจด็จุดหา) นับแต
วันครบกาํหนดชําระคาเชาจนถงึวนับอกเลิกสัญญา 
   การคํานวณคาเชาเดือนแรกใหคํานวณตามสวนเปนรายวันตั้งแตวนัถดั
จากวนัที่ผูเชารับมอบรถยนตที่เชาจนถงึวนัสุดทายแหงเดือนปฏิทินนัน้  สวนคาเชาเดือนสุดทายให
คํานวณตามสวนเปนรายวนัเชนเดียวกนั  โดยคิดตั้งแตวันแรกของเดือนปฏิทินนัน้จนถึงวันสิน้สุด
สัญญา 
   ผูเชามีสิทธหิักคาเชารถยนตเปนรายวนัได ในกรณทีี่ผูเชาไมไดใชรถยนต
ที่เชา เพราะความผิดของผูใหเชา 
  ขอ 3.  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
   เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึง่ของสัญญานี ้
   3.1  ผนวก 1.  ใบเสนอราคา จํานวน  .......... หนา 
   3.2  ผนวก 2.   เงื่อนไขการเชาเหมารถยนตโดยสาร จํานวน ........หนา 
  ขอความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้            
ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับและกรณีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกนัเองผูใหเชาจะตอง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูเชา 
  ขอ 4.  การสงมอบ 
   ผูใหเชาจะตองสงมอบรถยนตที่เชาใหแกผูเชา ณ ................................. 
ภายใน 15 (สิบหา) วันทําการ นับแตวนัลงนามในสญัญาในสภาพที่ดีเรียบรอย  โดยมีสวนควบ
และเครื่องอุปกรณสําหรับรถครบถวนถูกตองตามกฎหมาย พรอมที่จะใชงานไดตามรายละเอยีด
เอกสารแนบทายสัญญาในผนวก 2. ตามรายละเอยีดปรากฏตามรายการรถยนตที่เชาซึ่งแนบทาย 
  ขอ 5.  การตรวจรับ 
   เมื่อผูเชาไดตรวจรับรถยนตที่เชาแลวและเห็นวาถูกตองครบถวนตาม
สัญญาแลว ผูเชาจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนตทีเ่ชาเปนหนังสอื  เพื่อผูใหเชานํามาเปน
หลักฐานประกอบการขอรับเงินคาเชารถยนตที่เชานัน้ 
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   ถาผลของการตรวจรับปรากฏวารถยนตที่เชาซึ่งผูใหเชาสงมอบไมถูกตอง
ตรงตามสัญญา ขอ 1. ผูเชาทรงไวซึ่งสทิธทิี่จะไมรับรถยนตที่เชานัน้ ในกรณีเชนวานี้ผูใหเชาตอง
รีบนํารถยนตที่เชานัน้กลับคืนในทันที และตองนาํรถยนตที่เชาสงมอบใหใหมหรือตองทาํการแกไข
ใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูใหเชาเองและระยะเวลาทีเ่สียไปเพราะเหตดัุงกลาว   
ผูใหเชาจะนาํมาอางเปนเหตุขอขยายเวลาทาํการตามสญัญา หรืองดขอหรือลดคาปรับไมได 
   หากผูใหเชาไมนํารถยนตที่เชาดังกลาวตามวรรคสองกลบัคืนในทันทีแลว
หากเกิดความเสียหายแกรถยนตทีเ่ชา ผูเชาไมตองรับผิดในความเสียหายดังกลาว 
   ในกรณีที่ผูใหเชาสงมอบรถยนตทีเ่ชาถกูตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบ
ครบจํานวนแตไมถูกตองทัง้หมด ผูเชาจะตรวจรับเฉพาะสวนทีถู่กตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรบั
เฉพาะสวนนัน้ก็ได 
  ขอ 6.  การขอขยายระยะเวลาสงมอง 
   ผูใหเชามีสิทธขิอขยายกําหนดเวลาสงมอบตามสัญญาขอ 4 โดยจะตอง
แจงเหตหุรือพฤติการณ  ซึ่งผูใหเชาไมตองรับผิดตามกฎหมายพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูเชาทราบ 
 ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่เหตนุัน้เกิดขึ้น การอนุญาตใหขยายเวลาสงมอบเปนดุลยพิจนิจ
ของผูเชา 
  ขอ 7.  หนาทีข่องผูใหเชา 
   7.1  การประกนัภัยรถยนตทีเ่ชา 
 ผูใหเชาจะตองประกนัภัยรถยนตทีเ่ชาประเภทชั้นหนึง่และประกันภัย
ตามพระราชบญัญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดวยคาใชจายของผูใหเชากับบริษัท
ประกันภัยที่ผูเชาใหความเหน็ชอบ  และตองประกนัภยัดังกลาวตอเนือ่งทุกปตลอดอายุสัญญาเชา
และตองสงมอบสําเนากรมธรรมประกันภัยและหลักฐานการเอาประกนัภัยดังกลาวใหแกผูเชา 
ในวนัทาํสัญญาและทุกครัง้ที่มกีารตออายุสัญญาหรือทําสัญญาประกันภัยใหม 
 7.2  การจดทะเบียนและเสยีภาษีประจาํปของรถยนตที่เชา 
   ผูใหเชาจะตองจดทะเบียนรถยนตที่เชาและเสียภาษีประจําป      
ตามกฎหมายใหแลวเสร็จกอนวนัครบกําหนดสงมอบรถยนตที่เชาตามสญัญาขอ 4. 
 7.3  คํารับรองของผูใหเชา 
    ผูใหเชารับรองวารถยนตทีเ่ชาตามสัญญานี ้ผูใหเชาไดชําระคาภาษี
คาธรรมเนียมตาง ๆ โดยครบถวนถกูตองตามกฎหมาย และเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชา ผูใหเชา     
มีสิทธนิํามาใหเชาโดยปราศจากการรอนสิทธิ  ทั้งรับรองวารถยนตดังกลาวเปนรถที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติไมตํ่ากวาทีก่ําหนดไว ตามรายละเอยีดเอกสารแนบทายสญัญาในผนวก  2.  มีเครื่องมือ 
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ประจํารถครบถวน    และผูใหเชาไดตรวจสอบแลววารถยนตและอุปกรณทั้งปวงปราศจาก       
ความชาํรุดบกพรอง 
  ในกรณีที่ผูใหเชาประสงคจะนํารถยนตรายการใดที่แตกตางไปจาก
รายละเอียดทีก่ําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก 2 มาสงมอบแทนจะตองไดรับความเห็นชอบ 
เปนหนงัสือจากผูเชากอน 
 7.4 ความบกพรองในรถยนตที่เชา 
  ในกรณีที่รถยนตที่เชาคันใดขัดของใชงานไมไดตามปกติไมวาจะ
เกิดจากเหตุใด ผูใหเชาจะตองนํารถยนตคันใหมที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพ และอายุการใช
งานเชนเดียวกับรถยนตที่เชาตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก 2. มาเปลี่ยนใหผูเชาทนัทีที่ ผูให
เชาไดรับแจงจากผูเชาดวยคาใชจายของผูใหเชาเองทัง้สิน้ 
  กรณีตามวรรคหนึ่ง    เมื่อผูใหเชารับแจงจากผูเชาใหนํารถยนต         
มาเปลี่ยนแลว หากผูใหเชาไมนํารถยนตมาเปลี่ยนใหไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม นอกจากผูเชามีสิทธิ
หักคาเชาคิดเปนรายวันตอคัน ตามขอ 2. วรรคทายแลว ผูเชามีสิทธิปรับผูใหเชาเปนรายวัน        
ในอัตรารอยละ 0.20 (ศูนยจุดสองศูนย)  ของคาเชารถยนตคันที่ไมสามารถปฏิบัติงานไดแตไมตํ่า
กวาวันละ 1,000.-  (หนึง่พัน) บาท นับแตวันถัดจากวันที่ผูใหเชาไดรับแจงจากผูเชาใหนํารถยนต
มาเปลี่ยนจนถึงวนัที่ผูใหเชานาํรถยนตคันใหมมาเปลีย่นให 
  หากผูใหเชาไมนํารถยนตมาเปลี่ยนใหตามวรรคหนึง่เมือ่ไดรับแจง
จากผูเชาเปนระยะเวลาติดตอกันเกนิ 10 (สิบ) วัน ผูเชามีสิทธทิี่จะบอกเลิกสญัญาทั้งหมดหรือ   
แตบางสวนได  โดยทําเปนหนังสือแจงไปยงัผูใหเชา 
  ในกรณีผูใหเชาไมสามารถจดัหารถยนตตามรายละเอียดที่กําหนดไว
ในสัญญาขอ 3. หรือผูใหเชาจัดหารถยนตอ่ืนมาเปลีย่น ซึง่สภาพ ขนาดและประสิทธิภาพของ
รถยนตไมตรงตามกําหนดไวในสัญญา ขอ 3. ไมวาดวยเหตุใด ๆ  ผูเชามีสิทธิจัดหาหรือเชารถยนต
จากบุคคลอื่นได จนกวาผูใหเชาสามารถจัดหารถยนตมาแทนไดตามปกต ิ โดยผูเชามีสิทธิ         
หักคาใชจายและหรือคาเสียหายใด ๆ จากคาเชาประจาํเดือน หรือหลักประกันตามสญัญาขอ 7.5  ได 
 
 7.5  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
    การทาํสัญญานี้ ผูใหเชาไดนําหลักประกันเปนหนงัสือคํ้าประกัน
ของธนาคาร ........................................... สาขา ............................ เลขที่................................. 
วันที่.........เดอืน ........................พ.ศ. ..................... เปน จาํนวน ........................ บาท (........... 
..........................................) มามอบไวแกผูเชาเพื่อเปนประกนัการปฏิบัติตามสัญญานี ้
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  หลักประกนัทีผู่ใหเชานํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูเชาจะคืนใหเมื่อ
ผูใหเชาพนจากขอผูกพนัตามสัญญานี้แลว 
 7.6   การประกันความเสยีหาย 
    ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากลาวอาง ใชสิทธิเรียกรองใด ๆ วามี
การละเมิดหรือกอการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับรถยนตที่เชาตามสัญญานี้ ผูใหเชาจะตองดําเนนิการ
ทั้งปวงเพื่อใหการเรียกรอง หรือการรบกวนสทิธิดังกลาวหมดสิ้นไปโดยเร็ว  หากผูใหเชามอิาจ    
จะกระทาํไดและผูเชาตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายตอบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแหงการ
ละเมิดสิทธิรถยนตทีเ่ชาดงักลาว ผูใหเชาตองเปนผูชาํระคาเสียหายและคาใชจายทัง้คาฤชาธรรมเนยีม 
และคาทนายความแทนผูเชา ทัง้นี้ ผูเชาตองแจงใหผูใหเชาทราบเปนหนังสือในเมื่อมกีารกลาวอาง
ถึงใชสิทธิเรียกรองหรือการกอการรบกวนขัดสิทธิดังกลาวโดยไมชกัชา 
 7.7  การโอนกรรมสิทธิ์ใหบุคคลอ่ืน 
  ผูใหเชาจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนตทีเ่ชาแกบุคคลอื่นไมไดหากฝาฝน
ผูใหเชาตองรับผิดชดใชคาเสียหาย (ถามี) ใหแกผูเชา 
 7.8  การบํารุงรักษาตรวจสภาพและซอมแซม 
   ผูใหเชามหีนาที่บํารุงรักษาตรวจสภาพและซอมแซมรถยนตที่เชา  
ในกรณีความเสื่อมสึกหรอและความเสียหายอันเกิดจากการใชงานตามปกติเยี่ยงวิญูชนดวย       
ซึ่งผูใหเชามหีนาที่บํารุงรักษาตรวจสภาพรถยนตที่เชาทกุ ๆ ระยะ  5,000 (หาพนั) กิโลเมตร  
เพื่อใหรถยนตที่เชาใชโดยสารไดในสภาพทีป่ลอดภัย 
  หนาที่บํารุงรักษาตรวจสภาพและซอมแซมตามวรรคหนึ่ง ผูใหเชา
จะตองเปนผูมารับรถยนตที่เชาจากผูเชา และจัดหารถยนตสํารองที่มสีภาพ ขนาด ประสิทธิภาพ 
และอายกุารใชงานเชนเดียวกับรถยนตที่เชาตามเอกสารแนบทายสญัญาผนวก 2 มาใหผูเชาใชทนัที
และถาหากผูใหเชาไมอาจดาํเนนิการตามเงื่อนไขนี้ได ผูเชามีสิทธิดําเนินการตามขอ 7.4 วรรค 2, 
3 และ 4 โดยอนุโลม 
 

 ขอ 8.  หนาทีข่องผูเชา 
  8.1  การใชรถยนตทีเ่ชา 
    ผูเชาจะไมนาํรถยนตทีเ่ชาไปใหเชาชวงหรือนําไปประกอบการ       
ที่ผิดกฎหมายและไมนํารถยนตที่เชาออกนอกราชการอาณาจักร 
   ผูเชาตองใชรถยนตทีเ่ชาดงัเชนวิญูชนผูครอบครองทรัพยสินที่ดี  
จะถึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเองตลอดอายุสัญญาเชา 
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 ขอ 9.  การเลกิสัญญา 
  9.1  ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทัง้หมดหรือบางสวนไดเมื่อผูใหเชา     
สงมอบรถยนตที่เชาไมถกูตอง ไมครบจํานวน  หรือมีคุณสมบัติไมถูกตอง ไมสงมอบภายในกาํหนด
หรือสงมอบภายในกําหนดแตใชงานไมไดครบถวนตามสัญญาหรือผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญา
ขอหนึ่งขอใด 
  ในกรณีนี้ผูเชามีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออก
หนงัสือคํ้าประกันตามสัญญาขอ 7.5 เปนจํานวนเงินทั้งหมด หรือบางสวนก็ได และถาผูเชาตอง
เชารถยนตจากบุคคลอื่นทัง้หมดหรือแตบางรายการ ภายในกาํหนด ...1..... (.หนึง่..)  เดือน นับแต
วันบอกเลิกสญัญา ผูใหเชายอมรับผิดชดใชคาเชาที่เพิม่ข้ึนจากคาเชาที่กาํหนดไวในสัญญานี้ดวย 
  9.2  ในกรณทีี่ผูเชานํารถยนตที่เชาไปใชเพื่อการอยางอืน่นอกเหนือจาก  
ที่กําหนดไวในสัญญา หรือเมื่อการใชรถยนตที่เชานัน้จะกอใหเกิดความเสยีหายหรือเสื่อมราคา 
ของรถยนตที่เชาเกนิกวาปกติ  และผูใหเชาไดเตือนผูเชาใหแกไขปรับปรุงเปนหนงัสือแลว แตผูเชา
ไมปฏิบัติตามในเวลาอันสมควร  ผูใหเชามีสิทธิบอกเลกิสัญญาโดยแจงเปนหนังสือใหผูเชาทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ)วัน 
  9.3  ผูเชามีสิทธทิี่จะบอกเลิกสัญญาเชานีก้อนครบกําหนดระยะเวลา  
การเชาได  โดยแจงเปนหนังสือใหผูใชเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วนั  โดยผูใหเชา
จะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากผูเชาในการเลิกสัญญาดังกลาว 
    ในกรณทีี่ผูเชาไดบอกเลิกสญัญาดังกลาวตามวรรคแรกแลว ผูเชา
จะตองสงคืนรถยนตที่เชาคืนใหแกผูใหเชาในสภาพเรียบรอยดีเหมาะสมกับสภาพการใชงาน
ตามปกติวิสัยวิญูชน  หากมีความชํารุดบกพรองหรือความเสยีหายใด ๆ ที่เกิดขึน้เกนิกวาการใช
งานตามปกติผูเชาตองซอมแซมรถยนตที่เชาใหอยูในสภาพเรียบรอยใชการไดดีดังเดิม 
 
 ขอ 10.  คาปรับ 
  ในกรณีที่ผูเชามิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาขอ 9.1  วรรคหนึง่ ผูใหเชา
จะตองชําระคาปรับใหผูเชาเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.2 (ศูนยจุดสอง) ของราคาคาเชารถยนต
คันที่ยงัไมไดสงมอบตามสัญญา  แตจะตองไมตํ่ากวาวันละ 1,200 (หนึ่งพนั) บาท นับแตวนั      
ถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผูใหเชาไดนํารถยนตที่เชามาสงมอบใหแกผูเชา  
จนถูกตองครบถวน 
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  ในระหวางที่ผูเชายงั มิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานัน้ หากผูเชาเห็น
วา  ผูใหเชาไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได  ผูเชาจะใชสิทธิบอกเลกิสัญญา และริบหลักประกนั
หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันตามสญัญาขอ 7.5  กับเรียกรองชดใชคาเชาที่
เพิ่มข้ึนตามทีก่ําหนดไวในสญัญาขอ 9.1  วรรคสองก็ได  และถาผูเชาไดแจงขอเรียกรองใหชําระ
คาปรับไปยังผูใหเชาเมื่อครบกําหนดสงมอบดังกลาวแลว  ผูเชามีสิทธทิี่จะปรับผูใหเชาจนถงึวัน
บอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

การงดหรือลดคาปรับเปนดลุยพนิิจของผูเชา 
 

 ขอ 11. การรบัผิดชดใชคาเสียหาย 
  ถาผูเชาหรือผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใด ๆ      
ก็ตามจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งแลว ผูนัน้ตองชดใชคาเสียหาย  
ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งโดยสิ้นเชงิภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วนั นับแตวันที่ไดรับแจงจาก  
อีกฝายหนึง่ 
  หากผูใหเชาไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผูเชามีสิทธหิักคาเสยีหายออกจาก
คาเชาประจาํเดือน หรือหลักประกันตามสญัญาขอ 7.5 
  ผูเชาไมตองรับผิดชอบตอการสูญหายหรอืเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก
รถยนตทีเ่ชาอนัไมใชความผดิของผูเชาตลอดระยะเวลาที่รถยนตที่อยูในความครอบครองของผูเชา 
 สัญญานีท้ําขึน้เปนสองฉบบัมีขอความถกูตองตรงกนั คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความโดยละเอียดตลอดแลว จงึไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอ
หนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวเปนฝายละหนึง่ฉบบั 
 
      ลงชื่อ...............................................ผูเชา
        (       ) 
 
      ลงชื่อ...............................................ผูใหเชา
        (       ) 
 
      ลงชื่อ...............................................พยาน
        (       ) 
 
      ลงชื่อ...............................................พยาน
        (       ) 


