
 

   
ประกาศ บรรษัทประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

เรื่อง  เผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเชารถยนตนั่งประจำตำแหนงผูจัดการทั่วไป  
 

 

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม มีความประสงคจะเชารถยนตนั่งประจำตำแหนงผูจัดการท่ัวไป 

โดยวิธีคัดเลือก ดังนั้น เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ เกี่ยวกับรางขอบเขตของงาน (TOR) ดังกลาว บสย. จึงประกาศ

เผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเชารถยนตนั่งประจำตำแหนงผูจัดการท่ัวไป มาใหทราบโดยท่ัวกัน ดังรายละเอียด

ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 

ท้ังนี้ หากผูประกอบการใดมีความคิดเห็นประการใด โปรดแจงเปนลายลักษณอักษรมายัง โดยสงหนังสือมายัง

สวนจัดซ้ือ ฝายบริหารงานกลาง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาว

เวอร 2 ชั้น 17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท 0-2890-9882 โทรสาร        

0-2890-9900 หรือ ทาง E-Mail : purchase@tcg.or.th โดยเปดเผยตัวภายในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ระหวางเวลา 8.30 – 

16.30 น.  

 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

     ฝายบริหารงานกลาง 
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สัญญาเช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้จัดการทั่วไป 
 

                            สัญญาเลขท่ี บง……/256.. 
 

สัญญาฉบับน้ีท าข้ึน ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2922/243 
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ช้ัน 16 - 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
.............................. ระหว่าง บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดย ................................................... ผู้รับมอบอ านาจ ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ............................................ จ ากัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ........................... 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ .......................................................... โดย.................................... ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคลตามหนังสือมอบอ านาจที่แนบท้ายสัญญานี ้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า”  อีกฝ่ายหนึ่ง 
 
 คู่สัญญาตกลงท าสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ข้อตกลงการเช่า 

ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่ารถยนต์นั่ง ยี่ห้อ Toyota รุ่น Alphard Hybrid 2.5 จ านวน 1 คัน ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “รถยนต์ที่เช่า” เพื่อใช้ในกิจการของผู้เช่า ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 

การเช่ารถยนต์ตามวรรคหนึ่งมีก าหนดระยะเวลา 48 เดือน นับตั้งแต่วันที่ ................................... ถึงวันที่ 
............................... 

ผู้ให้เช่ารับรองว่ารถยนต์ที่เช่าตามสัญญานี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีคุณสมบัติ  คุณภาพและ
คุณลักษณะไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 และผู้ให้เช่าได้ช าระภาษีอากร ค่าธรรมเนียมอื่นใด ครบถ้วน
ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้ให้เช่ามีสิทธิน ามาให้เช่าโดยปราศจากการรอนสิทธิและรถยนต์ที่เช่ามีอุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถ
ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที่เช่าและตามความต้องการของผู้เช่าโดยครบถ้วน และผู้ให้เช่าได้ตรวจสอบแล้วว่ารถยนต์ที่เช่า
ตลอดจนอุปกรณ์ทั้งปวงปราศจากความช ารุดบกพร่อง 

สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา แต่การค านวณค่าเช่าส าหรับรถยนต์ที่เช่าแต่ละคันให้เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ผู้เช่าได้รับมอบรถยนต์ที่เช่าคันนั้นๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีทีผู่้เช่ารับมอบรถยนต์ที่เช่าคันนั้นๆ ก่อนระยะเวลาการเช่า
ให้เริ่มการค านวณค่าเช่าตามระยะเวลาการเช่าตามข้อนี ้ 
 

ข้อ 2 ค่าเช่ารถยนต์ 
  ผู้เช่าตกลงช าระค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทินในอัตราค่าเช่า
เดือนละ .............................. บาท (................................................) ต่อรถยนต์ที่เช่าหนึ่งคัน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ค่าภาษีรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยรถยนต์ที่เช่า ค่าตรวจสภาพ ค่าอะไหล่สิ้นเปลือง ค่า
น้ ามันหล่อลื่นทุกชนิด ค่าซ่อมแซมรถยนต์ในการใช้งานตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว ส่วนค่าน้ ามันเช้ือเพลิงที่ใช้ผู้เช่า
เป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการช าระค่าเช่า ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าก่อนครบก าหนด การช าระค่าเช่าในแต่ละเดือน 
ผู้เช่าจะช าระค่าเช่าภายใน 30 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าเมื่อมีการใช้รถยนต์ที่เช่าครบเดือนแล้ว โดยวิธีโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่าโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการ
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โอนเงิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินที่โอนในเดือนนั้นๆ 
เมื่อได้รับเงินค่าเช่าดังกล่าวแล้วผู้ให้เช่าจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าภายใน 7 วัน 
  ในกรณีที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิ ดค่าเช่าเป็นรายวันตาม
จ านวนวันท่ีเช่าจริง 
  ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของผู้ให้เช่า หรือเพราะ
ความช ารุดบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า 
  การค านวณค่าเช่ารายวันตามสัญญานี้ให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี 30 วัน ซึ่งเมื่อค านวณค่าเช่าตามสัญญานี้เป็น
รายวันจะคิดเป็นวันละ ................. บาท (..................................)  
 

 ข้อ 3 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสญัญาดังต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี ้
 3.1   ผนวก 1 ............................... จ านวน ... หน้า 
 3.2 ผนวก 2 ............................... จ านวน .... หน้า 
 3.3 ผนวก 3 ............................... จ านวน .... หน้า 
 3.4 ผนวก 4 ข้อตกลงในการไมเ่ปิดเผยข้อมูล จ านวน   4 หน้า 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และกรณีที่
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้เช่า ค าวินิจฉัยของผู้เช่าให้ถือเป็นที่สุด และ
ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเช่า ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้เช่าท้ังสิ้น  
 

 ข้อ 4 การส่งมอบ 
 ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ณ ส านักงานแห่งใหญ่ของผู้เช่า ภายในวันที่ 90 วันนับถัด

จากวันลงนามในสัญญา ในสภาพทีด่ ีเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐาน
ของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1  
  ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบแต่ละคราวไม่น้อยกว่า .. วัน 

   

 ข้อ 5 การตรวจรับ 
เมื่อผู้เช่าได้ตรวจรับรถยนต์ที่เช่าที่ส่งมอบตามข้อ 4 และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้เช่า

จะออกหลักฐานการรับมอบรถยนต์ที่เช่าเป็นหนังสือเพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเช่ารถยนต์ที่เช่า
คันนั้นๆ  

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า รถยนต์ซึ่งผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาผู้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิ
ที่จะไม่รับรถยนต์นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าต้องรีบน ารถยนต์นั้นกลับคืนไปทันที และต้องน ารถยนต์คันอื่นมาส่งมอบให้ใหม่
ภายใน 3 วัน หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง ภายใน 3 วัน และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ
ดังกล่าวผู้ให้เช่าจะน ามาอ้างเป็นเหตุของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบไม่ได้ 

หากผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์ที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีดังกล่าวในวรรคสองและเกิดความเสียหายแก่
รถยนต์นั้น ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว 
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ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด 
ผู้เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ในกรณีเช่นนี้ผู้เช่าจะช าระค่าเช่า
เฉพาะรถยนต์ที่เช่าที่รับมอบไว้ 

 

 ข้อ 6 การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่าได้โดยครบถ้วนถูกต้องภายในก าหนดเวลาตาม

สัญญา หรือกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถท าการตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาตามสัญญานี้ได้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ 
อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้เช่า หรือจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
หรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ผู้ให้เช่ามีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายก าหนดเวลาท าการตามสัญญาโดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
แล้วแต่กรณี 

ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของด
หรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาท าการตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้เช่าซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้เช่าทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายก าหนดเวลาท าการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่าที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 

 ข้อ 7 หน้าท่ีของผู้ให้เช่า 
 7.1 การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า 
 ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องท าประกันภัยรถยนต์ที่เช่าหรือรถยนต์ที่น ามาเปลี่ยน
หรือรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทช้ันหนึ่งและประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่ผู้เช่าให้ความยินยอม 
และต้องมอบส าเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันส่งมอบรถยนต์ที่เช่า และทุกครั้งที่มี
การต่ออายุสัญญาหรือมีการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่าตามข้อ 7.3 หรือข้อ 7.4 หรือข้อ 7.5 หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทนตามข้อ 7.6 
หรือมีการท าสัญญาประกันภัยใหม่ โดยการประกันภัยต้องรวมถึงการคุ้มครอง ดังต่อไปนี้ 
   (ก)  คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน 1,000,000 บาทต่อคน และ
ไม่เกิน  10,000,000 บาทต่อครั้ง 
   (ข)  คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง   
   (ค)  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการเสียชีวิตส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอา
ประกันภัย วงเงินไม่ต่ ากว่า 200,000 บาทต่อคน  
 7.2   การจดทะเบียนและเสียภาษีประจ าปีของรถยนต์ที่เช่า 
 ผู้ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจ าปีตามกฎหมาย
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบก าหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญา รวมทั้งต้องเสียภาษีประจ าปีส าหรับปี
ต่อๆ ไปภายในก าหนดเวลาทุกปี  
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 7.3   ความบกพร่องในรถยนต์ที่เช่า 
ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าคันใดช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด 

ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถยนต์คันใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า และมีสภาพที่เทียบเท่า
หรือดีกว่าทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (Brand Name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (Price List) ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้
ผู้เช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น หากรถยนต์ที่เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือผู้เช่า
เห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าต้องน ารถยนต์ที่เช่าเข้ารับการบ ารุงรักษา ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเพื่อด าเนินการดังนี้ 

(1) กรณีเกิดเหตุขัดข้องในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้ให้เช่าต้องน ารถยนต์คันอื่นมาทดแทน
ภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่า 

(2) กรณีเกิดเหตุขัดข้องในส่วนภูมิภาค ผู้ให้เช่าต้องน ารถยนต์มาทดแทนภายในระยะเวลาไม่เกิน  
48 ช่ัวโมง นับจากผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่า 

(3) กรณีเกิดเหตุขัดข้อง เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง และต้องมีการใช้บริการลากจูงรถ  หรือ
บริการรถยกจากจุดเกิดเหตุถึงจุดหมาย หรือในกรณีที่ต้องซ่อมฉุกเฉินทันที ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบพร้อมด าเนินการและรับ  
ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนผู้เช่าด้วย 
 หากผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์มาเปลี่ยนให้หรือรถยนต์ที่น ามาเปลี่ยนให้ไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งไม่ว่ากรณีใดๆ 
ก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าคิดเป็นรายวันตามข้อ 2 แล้ว ผู้เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวัน ในอัตราวันละ .... บาท 
(................................) ต่อคัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้น ารถยนต์มาเปลี่ยนจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าน ารถยนต์คัน
ใหม่มาเปลี่ยนให้ แต่อัตราค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่ารถยนต์รายวันในปัจจุบันรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ให้เช่ารถยนต์
รายใหม่เรียกเก็บ (ถ้ามี) ทั้งนี้ อัตราค่าเช่ารถยนต์รายวันที่จะน ามาก าหนดเป็นค่าปรับนั้นให้เปรียบเทียบจากอัตราค่าเช่ารายวัน
ของรถยนต์ประเภทและขนาดเดียวกันกับรถยนต์ที่เช่าตามสัญญาซึ่งเป็นราคาที่เช่ากัน ณ ปัจจุบันในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย 
 หากผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 
3 วัน ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยท าเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่า 
  ในกรณีผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ให้เช่าจัดหารถยนต์อื่นมาเปลี่ยนแต่ไม่ตรง
ตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่ามีสิทธิเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นมาใช้งานแทนได้จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดหา
รถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง โดยผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์รวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆจากบุคคลอื่น
ทั้งสิ้นและต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มข้ึน (ถ้ามี) 
 7.4 การรับประกันความเสียหาย 
 ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้างและใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่าการครอบครองใช้สอยรถยนต์ที่เช่า
ของผู้เช่าเป็นการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับรถยนต์ที่เช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการ
ทั้งปวงเพื่อให้การเรียกร้องหรือการรบกวนขัดสิทธิดังกล่าวหมดสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ให้เช่ามิอาจด าเนินการดังกล่าวได้ ผู้ให้เช่าจะต้อง
จัดหารถยนต์คันใหม่ที่มีขนาด ประสิทธิภาพ สภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) 
และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาทดแทนให้ทันที โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากผู้เช่าไม่สามารถใช้
รถยนต์ที่เช่าได้และผู้ให้เช่าไม่จัดหารถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้ดังกล่าว ให้น าความในข้อ 7.3 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และหากการเรียกร้องหรือการรบกวนขัดสิทธิเป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก 
หรือผู้เช่าได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่า หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง 
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 7.5 การโอนกรรมสิทธ์ิให้บุคคลอื่น 
 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่น ามาให้เช่า ผู้ให้เช่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่เช่า
แกบุ่คคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เช่า และโดยไม่น ารถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือ
ดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาส่งมอบแก ่          
ผู้เช่าทดแทนก่อนไม่ได้ หากฝ่าฝืนผู้ให้เช่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เช่า นอกจากนี้ ผู้เช่ามีสิทธิด าเนินการตามข้อ 7.3 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลมด้วย   
 7.6 การบ ารุงรักษาตรวจสภาพและค่าซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า 
 ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษา ตรวจสภาพ เปลี่ยนช้ินส่วนอะไหล่สิ้นเปลือง รวมทั้งน้ ามันหล่อลื่นทุกชนิด และ
ซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่าในกรณีความเสื่อมสภาพ สึกหรอ และความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติเยี่ยงวิญญูชนให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และผู้ให้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์ที่เช่าเมื่อครบระยะเวลา
หรือครบก าหนดระยะทางที่ใช้งานตามที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 รวมทั้งจะต้องบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเพิ่มเติม
ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่า เพื่อให้ผู้เช่าใช้รถยนต์ที่เช่าได้ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัย หากผู้ให้เช่ามิได้บ ารุงรักษา ตรวจสภาพ
รถยนต์ เปลี่ยนช้ินส่วนอะไหล่ หรือซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า ผู้เช่ามีสิทธิยึดหน่วงค่าเช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้จนกว่าจะได้มีการ
ด าเนินการโดยถูกต้องครบถ้วน 
  การตรวจสภาพ ซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษารถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าต้องน ารถยนต์ที่เช่าเข้าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่าเท่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 
 การน ารถยนต์ที่เช่าไปตรวจสภาพ ซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบเชื้อเพลิงในถังว่ามี
ระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่าเช้ือเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ ากว่าเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม 
 เมื่อรถยนต์ที่เช่าได้ผ่านการใช้งานและยางรถยนต์เส้นหนึ่งเส้นใดมีสภาพความลึกของดอกยางต่ ากว่า 
3 มิลลิเมตร หรือตามที่ผู้เช่าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย ผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ที่มีสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนพร้อมใช้งาน
ได้ดีให้โดยห้ามใช้ยางหล่อดอก 
 ผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อเสื่อมสภาพหรือใช้งานมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 
 ในการบ ารุงรักษา ตรวจสภาพและซ่อมแซมตามข้อนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ซึ่งมีสภาพ ประสิทธิภาพ 
ขนาด และอายุการใช้งานเทียบเท่าหรือดีกว่ารถยนต์ที่เช่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคา
ซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาทดแทน เพื่อให้ผู้เช่าใช้งานได้ทันทีจนกว่ารถยนต์ที่เช่าคันที่อยู่ระหว่างบ ารุงรักษา 
ตรวจสภาพ หรือซ่อมแซมจะเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์ทดแทนให้ ผู้เช่ามีสิทธิด าเนินการตาม
ข้อ 7.3 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม จนกว่าผู้ให้เช่าจะน ารถยนต์ทดแทนมาส่งมอบให้ผู้เช่าหรือจนกว่ารถยนต์
ที่เช่าจะบ ารุงรักษา ตรวจสภาพ หรือซ่อมแซมเสร็จ โดยในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้น ารถยนต์มาทดแทน ผู้ให้เช่าไม่สามารถ
คิดค่าเช่าจากผู้เช่าได้ 
 7.7 ผู้ให้เช่าต้องเติมน้ ามันเต็มถังในวันส่งมอบรถยนต์ที่เช่า 
 7.8 ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีเอกสารและอุปกรณ์ประจ ารถยนต์ที่เช่า ได้แก่ สมุดคู่มือการใช้รถยนต์ พร้อม
เอกสารการซ่อมเซอร์วิสและเอกสารประจ ารถยนต์ ส าเนาสมุดทะเบียนกับป้ายวงกลม ส าเนากรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่ง
และกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ น้ ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง  
 7.9 ผู้ให้เช่าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในรถยนต์ที่ให้เช่า 
 7.10 ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่ให้เช่าทุกกรณี 
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ข้อ 8 การบอกเลิกสัญญา 
  เมื่อครบก าหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าหรือส่งมอบแต่เพียง
บางส่วนให้แก่ผู้เช่า หรือส่งมอบรถยนต์ที่เช่าไม่ตรงตามสัญญา หรือมีคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบแล้ว
เสร็จภายในก าหนดแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้เช่าที่
จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า 
 ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ 13 เป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร และถ้าผู้เช่าต้องเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นท้ังหมดหรือแต่บางส่วน ภายใน
ก าหนด 3 เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่ายอมรับผิดชดใช้ค่าเช่าท่ีเพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีผู้เช่าต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ให้เช่ารถยนต์ที่เช่ารายใหม่ดังกล่าวด้วย 
    ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่านี้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่า
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ให้เช่าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้เช่า 
 

 ข้อ 9 ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า 
 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลยก าหนดส่งมอบตามสัญญา แต่ผู้เช่ามิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
ตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวัน ส าหรับรถยนต์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา ในอัตราวันละ 
.......... บาท (....................................... ) ต่อคัน แต่อัตราค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่ารถยนต์รายวันในปัจจุบันรวมกับ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ให้เช่ารถยนต์รายใหม่เรียกเก็บ(ถ้ามี) ทั้งนี้ อัตราค่าเช่ารถยนต์รายวันที่จะน ามาก าหนดเป็นค่าปรับนั้นให้
เปรียบเทียบจากอัตราค่าเช่ารายวันของรถยนต์ประเภทและขนาดเดียวกันกับรถยนต์ที่เช่าตามสัญญาซึ่งเป็นราคาที่เช่ากัน ณ 
ปัจจุบันในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้น ารถยนต์ที่เช่ามาส่งมอบให้แก่      
ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน 
 ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ 
ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ 13 กับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าท่ี
เพิ่มขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่าเมื่อครบ
ก าหนดส่งมอบดังกล่าวแล้วผู้เช่ามีสิทธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 

 ข้อ 10 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด 30 วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า หากผู้ให้เช่าไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เช่ามีสิทธิที่
จะหักเอาจากค่าเช่าที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
 หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าเช่าท่ีต้องช าระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้เช่ายินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น 
ภายในก าหนด 30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า 
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 ข้อ 11 การใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่เชา่ 
 เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือประโยชน์ในกิจการของผู้เช่า ผู้เช่ามีสิทธิติดป้ายโลหะประทับ ตรา 
ท าเครื่องหมายอื่นใด ติดข้อความหรืออุปกรณ์อื่นใดๆ ที่จ าเป็นในการใช้งานของผู้เช่า หรือด าเนินการใดๆ บนรถยนต์ที่เช่าได้
โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน 
 

 ข้อ 12  การรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคนื 
 เมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญาหรือด้วยเหตุใดๆ ผู้ให้เช่าจะต้องรับมอบรถยนต์ที่เช่า
กลับคืนไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีสัญญาสิ้นสุด โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
 ถ้าผู้ให้เช่าไม่น ารถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ท้ังสิ้นท่ีเกิดแก่รถยนต์อันมิใช่ความผิดของผู้เช่า 
 

 ข้อ 13  หลักประกนัการปฏิบัติตามสัญญา  
 ในขณะท าสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้น าหลักประกันเป็น........................... เป็นจ านวนเงิน ............................... บาท 
(................................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาสัญญา มามอบแก่ผู้เช่าเพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  

 กรณีผู้ให้เช่าใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออก
โดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไป
จนกว่าผู้ให้เช่าพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ 
  หลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ให้เช่า
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้ให้เช่าน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของ
ผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาการเช่าตาม
สัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้เช่าต้องน าหลักประกันใหม่  หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบ
ให้แก่ผู้เช่าภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า 
 หลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบไว้ตามข้อนี ้ผู้เช่าจะคืนให้ผู้ให้เช่าโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพัน
และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาแล้ว 
 

 ข้อ 14  ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้เช่า 
 ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ที่เช่าทุกกรณี ตลอดระยะเวลาที่
รถยนต์อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า 
 

ข้อ 15 การรักษาความลับ 
  ผู้ให้เช่าจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก 4 
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 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านแล้วเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้           
ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 
     บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม                                บริษัท .................................................. จ ากัด 
 
 
 

ลงช่ือ .................................................................ผู้เช่า       ลงช่ือ....................................................................ผู้ให้เช่า 
                  (.........................................)                                   (.............................................)                                                                      
 
 
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้เช่า 
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