บันทึกข้ อความ , FILL

ถ่ ายรู ป / สแกน , Record picture / Scan ส่ง / Send
1. ชื่อผู้เช่า / เบอร์ โทร , lessee / tell
.................................................................................................................................................

2. รายการรถยนต์ที่เช่า , List a rental car 3. วันเวลารับรถ Date/time
..........................................

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

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

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

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

...
วันเวลาคืนรถ Date/time in

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

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

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

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

.

...

4. ค่าใช้ จ่าย , Dealing

 ชาระทั ้งหมดแล้ ว , Pay finish

ค่าเช่า , Rate price ................................................THB/Day
จานวน , number……………… Day เป็ นเงิน …………. THB

7. บัตรประจาตัวประชาชนหรื อ
หนังสือเดินทางผู้เช่าและผู้ค ้าประกั น
ถ่ ายรู ป / สแกน
Place the ID card Or
Passport , Car renters and Guarantor
Record picture / Scan

ค่าประกั น , Deposit........................................................THB
รวมเป็ นเงิน , Total....................................................................................... บาท ,THB

5. ผู้เช่ารถและผู้ค ้าประกันได้ อ่านข้ อความของสัญญาทั ้งสองหน้ าเข้ าใจ
ดีแล้ว และยอมรั บปฏิบัติตามทุกเงื่อนไข จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
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

6. ลายมือชื่อ , signature
ผู้เช่ารถยนต์ Car renters
............................................................................

ผู้ให้ เช่า , The rental car

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

8. วางใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะผู้เช่า
Place Driving Vehicles

วันเวลา , Date/time

Record picture / Scan

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

ผู้ค ้าประกั น Guarantor
............................................................................
...........................................................................

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

เงื่ อนไขสัญญา

CONDITION OF CONTRACT

1. ผู้ เช่าต้ องมี ใบอนุญาตขับขี่ส ากลหรื อใบขับขี่ที่ออกให้ ณ ภูมิล าเนาของผู้ เช่าเอง

1. The LESSEE m ust possess an international driving license or issued in the LESSEE’S dom icile.

2. ผู้ เช่าจะต้ องใช้ใ บขับขี่เพื่อ วัตถุประสงค์ ในการชมสถานที่ ท่อ งเที่ ยวหรื อประกอบธุรกิ จที่ ไม่ผิ ดกฎหมายเท่านั ้น

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

3. ผู้ เช่าจะเป็ นผู้ รับผิ ดชอบแต่ผ เดี
ู้ ยวในระหว่างรถยนต์ ที่ เช่าไปโดยผู้ เช่าหรื อบ ุคคลอื่ นได้ น าไป ก ร ะท าผิ ด โด ย มิ ชอ บ ด้ วย

3. The LESSEE shall be solely responsible for any wrongful act or for the violation of traf fic regulations by the third

กฎหมาย หรื อปฏิ บ ัติ ผิ ดข้อ บ ังคับของเจ้าพนัก งานจราจรไม่ว ่ากรณีใ ด ๆ

party during the car is in LESSEE possession in all respects.

4. ผู้ เช่าต้ องไม่นารถยนต์ ที่ เช่าไปให้ เช่าช่วง มอบหรื อโอนให้ บ ุคคลอื่ นไปขับขี่เป็ นอัน ขาด

4. The LESSEE shall not-let, consign, or transfer the car to the third party.

5. ในกรณีที่รถยนต์ ที่ เช่าเกิ ดการสูญหายหรื อถูก ขโมย ไม่ว ่าจะด้ วยสาเหตุประการใด ผู้ เช่าจะต้ องรับผิ ดชอบใช้ค่ารถยน ต์ เ ต็ ม

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

ราคา โดยผู้ ให้ เช่าจะไม่ร ับผิ ดชอบต่อ กรณีใ ด ๆ ทั ้งสิ ้น

com pensation in full price of the car. The LESSOR shall be responsible for no dam ages whatsoever.

6. ผู้ เช่าภายใต้ สัญญานี ้จะเป็ นผู้ รับผิ ดชอบด้ วยประการทั ้งปวง เมื่ อรถที่ เช่าเกิ ดอุบ ัติ เหตุหรื อชารุดเสี ยหาย หรื อด้ วยเหตุใ ด ๆ ก็

6. Under this contract, the LESSEE shall be liable for all dam ages of the accident on m atter what the cause is for

ตาม ผู้ เช่าจะต้ องเสี ยค่าซ่อมรถที่ เสี ยหาย ค่าใช้จ ่ายต่าง ๆ ผู้ เช่าจะเป็ นชาระแต่เพีย งผู้ เดี ยว โดยไม่มีข้อ โต้ แย้ งใด ๆ ทั ้งสิ ้น แ ล ะ

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

ในการซ่อมแซมรถคันดังกล่าว ผู้ ให้ เช่าสงวนไว้ซงสิ
ึ่ ทธิที่จะซ่อม ณ อู่ ที่ก าหนดให้ เท่านั ้น

by the LESSOR.

7. ในกรณีถ้ าผู้ เช่าขับขี่ร ถชนก้ นถึงแก่ความตาย บาดเจ็บสาหัส หรื อทาให้ ทรัพย์ สิ นของบ ุคคล อื่ น เ สี ย ห าย ด้ วย ก ร ณี ใ ด ๆ

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

ก็ ตาม ผู้ เช่าจะต้ องแจ้งให้ ผู้ ให้ เช่าทราบทันที พร้ อมทั ้งชื่อ และที่ อยู่ของผู้ เกี่ ยวข้อ งให้ ผู้ ให้ เช่าทราบด้ วย และผู้ เ ช่า จะต้ อ ง เ ป็ น

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

ผู้ รับผิ ดชอบแต่ผ เดี
ู้ ยวในค่าเสี ยหาย และค่าใช้จ ่ายต่าง ๆ ผู้ ให้ เช่าจะไม่ร ับผิ ดชอบใด ๆ ทั ้งสิ ้น

shall be liable for all expenses and dam ages.

8. ในกรณีที่เกิ ดอุบ ัติ เหตุ ผู้ เช่าจะต้ องออกค่าใช้จ ่ายต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึน้ ไม่ว ่าเหตุที่เกิ ดขึนนั
้ ้นจะต้ องถึงสถานี ตารวจหรื อจะต้ อ ง ใ ห้

8. In the case of accident, the LESSEE is bound to pay for all expenditure incurred respective of the case being

ศาลเป็ นผู้ พิจารณาความผิ ด หรื อเรื่ องชดใช้ค่าเสี ยหายที่ เกิ ดขึนจากอุ
้
บ ัติ เหตุ

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

9. ผู้ เช่าจะต้ องนารถยนต์ ที่ เช่าส่งคื นแก่ผ ให้
ู้ เช่าตามก าหนดเวลาในสัญญาเช่า หากไม่ส ามารถส่งคื นตามก าหนดเวลาดัง ก ล่ าว

paid for dam age from the accident.

ผู้ เช่าจะต้ องแจ้งให้ เช่าทราบทันที หากยังมิ ได้ นารถที่ เช่าส่งคื น เลยก าหนดเวลาเป็ นเวลา ๒ ชัวโมง
่ ผู้ เช่ายิ นยอมให้ ผู้ ให้ เช่า แจ้ ง

9. The LESSEE shall return the car in due course as m entioned in the contract, in case of the LESSEE’S failure to

ความต่อ เจ้าหน้ าที่ ตารวจ เพื่อ ดาเนิ นคดี อาญาในข้อ หายัก ยอกทรัพย์ ได้ ทันที ส่วนค่าใช้จ ่ายในการติ ดตามค้ นหา ผู้ เช่า จะต้ อ ง

return the car within the fixed period of time the LESSEE shall notify the LESSOR immediately, in case the car in

เป็ นผู้ รับผิ ดชอบโดยไม่ข้อ โต้ แย้ งใด ๆ ทั ้งสิ ้น

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

10. ในวันและเวลาที่ เช่าตามสัญญานี ้ ผู้ เช่าและผู้ ให้ เช่าได้ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ตามรายการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ที่ ได้ แน บ
ติ ดกับสัญญานี ้ เป็ นการถูก ต้ อง เรี ยบร้ อยแล้ ว ก่อ นปล่อ ยรถให้ แก่ผ เช่าไป
ู้

other expense fall upon the LESSEE without contention.
10. The LESSEE and the LESSOR have already checked the condition of the car as m entioned in the fixing

11. หากผู้ เช่ากระทาผิ ดสัญญาข้อ หนึ่งข้อ ใดดังกล่าวข้างต้ นนี ้ ผู้ เช่ายิ นยอมให้ ผู้ ให้ เช่าริ บเงิ นประกันได้ ทันที และยิ นยอมให้ ผู้ ใ ห้
เช่าฟ้ องร้ องชดใช้ค่าเสี ยหาย

particulars attached to this contract before subm itting 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 felt security
m ore, im m ediately and to sue for cost of dam ages.

12. เป็ นที่ เข้าใจในสัญญานี ้โดยตลอดดี แล้ วผู้ ค ้าประกันจึงมี ความผูก พันรับผิ ดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายที่ เกิ ดขึนทุ
้ ก ประการ ห าก ผู้
เช่าผิ ดสัญญาข้อ หนึ่งข้อ ใดและไม่ย อมชดใช้ค่าเสี ยหายใด ๆ ให้ แก่ผ ให้
ู้ เช่า

12. It is on the understanding that this contract had a guarantor who understood all clauses of it, The guarantor is
therefore bound to take all responsibility by all m eans in the case the LESSEE defaults in any of clauses and fails
or denies to pay dam age and com pensation to the LESSEE

ออก OUT

เข้ า IN

