CALL CENTER: 061-995-5656

สัญญาเช่ารถ ไดร์ฟเมท
วันที_
่ ____เดือน__________พ.ศ. ________
้ ที_________________________________________________________
สัญญาฉบับนี้ ทาขึน
ระหว่าง ชือ
่ ______________________นามสกุล________________________
ซึง่ ต่อไปนี้ เรียกว่า “ผูใ้ ห้เช่า” ฝ่ ายหนึ่งกับ
ก. ชือ
่ ________________________นามสกุล________________________
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ _______________________ ทีอ
่ ยูป
่ จั จุบน
ั เลขที่ ____________
___________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์บา้ น ____________________เบอร์โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ___________________
เบอร์โทรศัพท์ทท
ี่ างาน___________________
ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผูเ้ ช่า” อีกฝ่ ายหนึ่ง โดยต่อไปนี้จะเรียกผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่ารวมกันว่า
“คูส
่ ญ
ั ญา” คูส
่ ญ
ั ญาตกลงเข้าทาสัญญาเช่ารถยนต์ โดยมีเงือ
่ นไขรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้เช่ารถกับผูเ้ ช่า ยีห
่ อ
้ : _________________ รุน
่ : ________________
ทะเบียน: ________________ สี: ___________________
เลขไมล์: ________________ โดยมีกาหนดระยะเวลาเช่าดังนี้ : วันทีเ่ ริม
่ ต้น: ____________________
เวลา ___________ วันสิน
้ สุด: _________________ เวลา ____________
โดยผูเ้ ช่าจะเดินทางไปยัง_____________________ (ห้ามขับออกนอกเส้นทาง โปรดระบุให้ชดั เจน)
ข้อ 2. ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าเช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่า ในอัตราวันละ _____________ บาท จานวน _________ วัน
ข้อ 3. ผูเ้ ช่าได้วางเงินมัดจา(เงินสดหรือวงเงินบัตรเครดิต)ไว้เป็ นจานวนเงิน _____________ บาท
ข้อ 4. สภาพของทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่า ณ วันส่งมอบ
4.1
ในวันทีผ
่ เู้ ช่ารับมอบทรัพย์สน
ิ ผูเ้ ช่าได้ตรวจสอบสภาพรถยนต์ทเี่ ช่าเรียบร้อยแล้ว เห็นว่ามีสภาพและการใช้
งานปกติ ทัง้ อยูใ่ นสภาพเรียบร้อยและปราศจากความชารุดบกพร่องใดๆ พร้อมได้รบ
ั น้ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ วันทา
สัญญานี้
4.2
เมือ
่ ครบกาหนดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ ช่าจะต้องส่งคืนทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่าในสภาพตามทีไ่ ด้รบั รถ ณ สถานทีท
่ ไี่ ด้ทา
การตกลงไว้กบั ทางผูใ้ ห้เช่า

โปรดเซ็นทุกหน้า
ลายเซ็นผูใ้ ห้เช่า______________________

ลายเซ็นผูเ้ ช่า________________________

(____________________)

(_______________________)

CALL CENTER: 061-995-5656
ผูใ้ ห้เช่า และผูเ้ ช่ารับทราบตรงกันว่ามีรอยชนหรือความเสียหายทีม
่ ีอยูแ
่ ล้วบนยานพาหนะตามด้านล่าง

4.3 วาดความเสียหายในแผนภาพข้างต้น
4.4 บอกจานวนความเสียหายในแผนภาพ เช่น มีกจี่ ุด ตรงไหนบ้าง
4.5 ผูเ้ ช่าถ่ายรูปของแต่ละความเสียหายเก็บไว้ยืนยัน
4.6 ผูใ้ ห้เช่า: ถ่ายรูป (หรือขอสาเนา ) ใบขับขีข
่ องผูเ้ ช่าและบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
4.7 ผูเ้ ช่า : ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ และบัตรเครดิตทีใ่ ช้ในการ
ชาระเงิน (กรณีชาระผ่านทางเวปไซต์) กรณีจา่ ยด้วยเงินสดต้องนาสลิปเงินเดือนมาแสดงด้วย ให้กบั ผูใ้ ห้เช่า
้
ถ้าไม่มีเอกสารดังกล่าว การเช่าจะไม่เกิดขึน
4.8 ผูใ้ ห้เช่าถ่ายรูปคู่ กับ ผูเ้ ช่า
ข้อ 5. ผูเ้ ช่ารถรับรองว่าในระหว่างทีน
่ ารถไปใช้จะต้องรับผิดชอบไม่สบ
ู บุหรีแ
่ ละดืม
่ สิง่ มึนเมาภายในรถ อีกทัง้ ยังรักษา
ความสะอาด เครือ
่ งมือ อุปกรณ์ ทง้ ั หมด และเมือ
่ ถึงเวลาส่งคืนรถ ผูเ้ ช่าจะต้องนาส่งคืนรถในสภาพเดิม ไม่มช
ี ารุดหรือ
้ จริง
เสียหายใดๆ หากเกิดชารุดหรือเสียหายทางผูเ้ ช่ายินดีรบ
ั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
ข้อ 6. ในกรณีทผ
ี่ เู้ ช่ารถ ต้องการต่อสัญญา สามารถทาได้โดยการติดต่อไปทีี่่ CALL CENTER เบอร์ 061-9955656 ก่อน “วันกาหนดคืนรถ” 2 วัน เพือ
่ เลือ
่ นการคืนรถออกไป ซึง่ หากล่าช้า จะต้องจ่ายค่าปรับ 5,000 บาทต่อวัน
ซึง่ เงินจานวนนี้จะไม่คด
ิ รวมกับค่าเช่ารถใดๆทัง้ สิน
้ ซึง่ หากเลยวันและเวลากาหนดคืนรถแล้ว ผูเ้ ช่ารถยังไม่นารถมา
คืน จะถูกแจ้งความดาเนินคดีตามกฎหมายในคดีอาญาต่อไป
ข้อ 7. ผูเ้ ช่ารถ ให้สญ
ั ญาว่าจะไม่นารถทีเ่ ช่าไป ให้คนอืน
่ ใช้หรือให้ผอ
ู้ น
ื่ เช่าต่อ หรือนาไปด้วยประการใดๆ เป็ นอัน
ขาด เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากผูใ้ ห้เช่ารถเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ข้อ 8. ถ้าผูเ้ ช่ารถทาผิดสัญญานี้ ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี หรือทาผิดระเบียบข้อบังคับเงือ
่ นไขการใช้รถของผูใ้ ห้เช่ารถ แม้แต่
ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี หรือทาให้รถยนต์เกิดการชารุด ผูเ้ ช่ารถยอมให้ ผูใ้ ห้เช่ารถริบทรัพย์ตามทีว่ างประกันตามข้อ 3 นัน
้
้ จริงอีกด้วยโดยไม่มข
เสีย และต้องชดใช้คา่ เสียหายส่วนต่างเพิม
่ เติมตามจานวนทีเ่ กิดขึน
ี อ
้ ยกเว้นใดๆ ทัง้ นี้ การริบเงิน
ประกันดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิตามกฎหมายและตามสัญญาของผูใ้ ห้เช่าในการเรียกค่าเสียหายและ/หรือ
เบี้ยปรับแต่อย่างใด
ข้อ 9. ผูเ้ ช่าตกลงจะชาระหนี้ เงินทีค
่ า้ งชาระให้แก่ผใู้ ห้เช่าภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับแต่วน
ั ทีผ
่ เู้ ช่าตกเป็ นผูผ
้ ด
ิ นัด
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ผูเ้ ช่ายินยอมให้ผใู้ ห้เช่าดาเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผูเ้ ช่าทันที และผูเ้ ช่าตก
โปรดเซ็นทุกหน้า
ลายเซ็นผูใ้ ห้เช่า______________________

ลายเซ็นผูเ้ ช่า________________________

(____________________)

(_______________________)

CALL CENTER: 061-995-5656
ลงชาระดอกเบี้ยร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี แก่ผใู้ ห้เช่านับแต่วน
ั ทีผ
่ เู้ ช่าผิดนัด จนกว่าผูเ้ ช่าจะชาระเสร็จสิน
้ นับจากวันที่
สิน
้ สุดสัญญา
ข้อ 10. ผูเ้ ช่ารับรองว่าในระหว่างทีผ
่ เู้ ช่าขับรถทีเ่ ช่าไป ถ้ารถเกิดชารุดหรือเสียหายด้วยประการใดๆ ผูเ้ ช่ายินยอมจ่าย
ค่าปรับดังนี้
10.1 หากเกิดอุบตั เิ หตุทผ
ี่ เู้ ช่าไม่ได้เป็ นฝ่ ายผิด และมีใบเคลมจากบริษท
ั ประกัน จะไม่ปรับเงินใดๆ
10.2 หากเกิดอุบตั เิ หตุทผ
ี่ เู้ ช่าเป็ นฝ่ ายผิด และมีใบเคลมจากบริษท
ั ประกัน ผูเ้ ช่าต้องชาระค่าเสียหายส่วนแรก
้ อยูก
้ จริง หากรถยนต์
จานวน 3,000-50,000 บาท ขึน
่ บั ความเสียหายและระยะเวลาการซ่อม หรือตามค่าซ่อมทีเ่ กิดขึน
ประสบอุบตั เิ หตุเสียหายหนัก หรือเสียหายทัง้ คัน
้
10.3 หากเกิดอุบตั เิ หตุไม่มีคก
ู่ รณี ไม่มีใบเคลมจากบริษท
ั ประกัน ผูเ้ ช่า ต้องชาระค่าเสียหายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน
โดยไม่มีขอ
้ ยกเว้นใดๆ
10.4 หากผูเ้ ช่าไม่สง่ มอบทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่าตามกาหนดระยะเวลาการส่งมอบ เนื่องจากเกิดการสูญ
หาย ไฟไหม้ หรือเกิดการกระทาผิดต่อทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่า ไม่วา่ จะเป็ นการลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ฉ้ อโกงทรัพย์ หรือ
ความผิดอาญาเกีย่ วกับทรัพย์สน
ิ อืน
่ ใด ผูเ้ ช่าจะต้องรับผิดชอบ และ ชาระค่าเสียหายตามมูลค่ารถของผูใ้ ห้เช่า โดย
อ้างอิงจากราคาขายรถในช่วงเวลานัน
้ ๆ แม้วา่ ผูเ้ ช่าจะไม่มีสว่ นร่วมในการกระทาความผิดดังกล่าว
ข้อ 11. ผูเ้ ช่าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการส่งมอบทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่าไม่ตรงสภาพทีร่ ะบุไว้ในข้อ
4. ทัง้ นี้ ผเู้ ช่ายอมรับความเสียหายดังกล่าว รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากการขาดประโยชน์ หากผุใ้ ห้เช่าไม่สามารถ
ให้เช่าทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวแก่ผเู้ ช่ารายอืน
่ ได้
ข้อ 12. ผูใ้ ห้เช่าเติมน้ามันเต็มถังก่อนการเช่า และผูเ้ ช่ายินดีเติมน้ามันเต็มถึงกลับเหมือนเดิมพร้อมใบเสร็จ หากน้ามัน
ไม่เต็ม ผูเ้ ช่ายินดีให้หกั จากเงินประกัน
ข้อ 13. ผูเ้ ช่าสัญญาว่าจะไม่ขบั ออกนอกเส้นทางทีร่ ะบุไว้โดยเด็ดขาด หากขับออกนอกเส้นทาง ถือว่ามีพริ ุธ และ
สัญญาเช่านี้จะยกเลิกอัตโนมัตท
ิ น
ั ที และจะให้คืนรถทันทีกบั สถานี ตารวจทีอ
่ ยูใ่ กล้ทส
ี่ ด
ุ ณ เวลานัน
้
ข้อ 14. ผูเ้ ช่าสัญญาว่าจะไม่ขบั ไปแถวชายแดนประเทศไทย หรือขับใกล้ ทีจ่ ะทาให้เกิดพิรุธ หากขับไป ทางผูใ้ ห้เช่ามี
์ จ้งความ และให้ตารวจยึดรถทันที
สิทธิแ
ข้อ 15. ค่าเสียหาย และ เบี้ยปรับ หากผูเ้ ช่าไม่ชาระค่าเช่า หรือหนี้ สน
ิ ใดๆ ภายใต้สญ
ั ญานี้ ในระยะเวลาทีก
่ าหนด ผู้
เช่าจะต้องเสียเบี้ยปรับวันละ 15,000 บาท ต่อวัน นับตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันครบกาหนดระยะเวลาการเช่า
ข้อ 16. การสิน
้ สุด และผลของการสิน
้ สุดสัญญา ผูใ้ ห้เช่ามีสท
ิ ธิบอกเลิกสัญญา และเรียกร้องให้ผเู้ ช่าส่งมอบทรัพย์สน
ิ ที่
เช่าแก้ผใู้ ห้เช่าได้ทน
ั ที ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
16.1 หากผูเ้ ช่าไม่ชาระหนี้ เงินใดๆ ตามสัญญานี้ เมือ
่ ถึงกาหนดชาระ ไม่วา่ จะมีการทวงถามหรือไม่
16.2 หากผูเ้ ช่าไม่ปฏิบตั ต
ิ ามเงือ
่ นไขการเช่าภายใต้สญ
ั ญานี้ และยังคงไม่ปฏิบตั ต
ิ ามสัญญาเมือ
่ ได้รบั แจ้งให้
ทาการแก้ไขการไม่ปฏิบตั ต
ิ ามสัญญาดังกล่าวจากผูใ้ ห้เช่า
โปรดเซ็นทุกหน้า
ลายเซ็นผูใ้ ห้เช่า______________________

ลายเซ็นผูเ้ ช่า________________________

(____________________)

(_______________________)

CALL CENTER: 061-995-5656
16.3 หากผูเ้ ช่าถูกดาเนินคดีไม่วา่ ทางแพ่ง ทางอาญา ซึง่ ผูใ้ ห้เช่ามีเหตุผลอันสมควรเชือ
่ ได้วา่ การดาเนินคดี
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อการปฏิบตั ต
ิ ามสัญญาฉบับนี้ของผูเ้ ช่า
16.4 ผูใ้ ห้เช่ามีสท
ิ ธ์บอกเลิกสัญญานี้ และนาทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่ากลับสูค
่ วามครอบครองของผูใ้ ห้เช่าได้ทน
ั ที เมือ
่
ผูใ้ ห้เช่าใช้สท
ิ ธิการเข้าตรวจตราทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่าตามสิทธิของผูใ้ ห้เช่า และเห็นว่าหากผูใ้ ห้เช่าให้ผเู้ ช่าครอบครอง
ทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่าครบตามกาหนดระยะเวลาการเช่าต่อไป อาจเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่า
ข้อ 17. สิทธิข์ องผูใ้ ห้เช่า ผูเ้ ช่ายินยอมให้ผเู้ ช่า ผูแ
้ ทนของผูเ้ ช่า หรือบุคคลทีผ
่ ใู้ ห้เช่ามอบหมายเข้าตรวจตราทรัพย์สน
ิ
ทีเ่ ช่า และตรวจสอบการปฏิบตั ต
ิ ามข้อสัญญาในสัญญาเช่านี้ของผูเ้ ช่า ไม่วา่ เวลาใดๆ ในระหว่างระยะเวลาการเช่า หาก
ผูเ้ ช่าทีเหตุอน
ั สมควรให้เชือ
่ ว่า ผูเ้ ช่าอาจใช้ทรัพย์สน
ิ ทีเ่ ช่าขัดกับวัตถุประสงค์การเช่าตามทีร่ ะบุ หรือมีเ หตุอน
ั ควรเชือ
่
้ กับทรัพย์สน
ว่าอาจมีความเสียหายเกิดขึน
ิ ทีเ่ ช่า
ข้อ 18. ทางบริษท
ั ไดร์ฟเมท จากัด เป็ นเพียงผูใ้ ห้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านัน
้ บริษท
ั ฯ ไม่มีสว่ นเกีย่ วข้องใดๆใน
สัญญานี้ ทง้ ั สิน
้
ข้อ 19. ข้าพเจ้าผูเ้ ช่ารถ และผูใ้ ห้เช่ารถ ได้ทราบข้อความตามเงือ
่ นไขสัญญานี้ตลอดแล้ว และยินดีปฏิบตั ต
ิ ามโดยไม่มี
เหตุขดั ข้องใดๆทัง้ สิน
้ เพือ
่ เป็ นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชือ
่ ให้ไว้เป็ นสาคัญ
้ สองฉบับ มีขอ
ข้อ 20. สัญญานี้ ทาขึน
้ ความถูกต้องตรงกัน คูส
่ ญ
ั ญาได้อา่ นและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึง
ได้ลงลายมือชือ
่ ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้า พยานและคูส
่ ญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
หลักฐานทีแ
่ นบมาด้วย

บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน

ใบขับขี่
บัตรพนักงาน/สลิปเงินเดือน/บัตรนักศึกษา
พาสปอร์ต/ตั๋วเครือ
่ งบิน
หนังสือรับรองบริษท
ั

โปรดเซ็นทุกหน้า
ลายเซ็นผูใ้ ห้เช่า______________________

ลายเซ็นผูเ้ ช่า________________________

(____________________)

(_______________________)

CALL CENTER: 061-995-5656
เลขทีจ่ อง / Ref.No._____________

ใบรับ –ส่งรถเช่า / Delivery – Return Sheet

ทะเบียนรถ (PLATE)

สี (COLOUR)

รุน
่ (MODEL)

รถออก (PICK UP)

รถเข้า (DROP OFF)

วันที่

วันที่

(DATE)

(DATE)

เวลา

ชื่อลูกค้า (NAME)

น้ามัน (GASOLINE)

เครือ
่ งมือและอุปกรณ์
TOOLS/EQUIPMENTS

 ตู/้ VAN

 เบนซิน BENZINE

PICK
UP

(FUEL
LEVEL)

PICK
UP

ACCESSORIES





ป้ ายวงกลมภาษี

บล็อกถอดล้อ WHEEL WRENCH




สาเนาประกันภัย INSURANCE COPY

ประแจปากตาย SPANNERS




ยางอะไหล่ SPARE TIRE





กิโลเมตร

ระดับน้ามัน

สิง่ อานวยความสะดวก

ชุดแม่แรง JACK SET

กิโลเมตร
(KM.)

 ดีเซล DIESEL

DROP
OFF

(TIME)
(KM.)

E

DROP
OFF





สาเนา พ.ร.บ. COMPULSORY INS. COPY







สาเนาทะเบียนรถ





TAX LABEL

REGISTRATION COPY





สมุดคูม
่ ือ USER MANUAL





ยางกันโคลน MUD GUARDS





แผ่นรองพื้น





สปอยเลอร์ SPOILER





กระจกมองข้าง SIDE MIRROR





สเกิร์ต SKIRTS





กระจกมองหลัง





ทีป
่ ด
ั น้าฝน WIPER BLADES





เบาะหลัง





เนวิเกเตอร์ NAVIGATOR





เครือ
่ งเสียง/ซีดี AUDIO SYSTEM/CD







ล้อ WHEELS

MAX

FLOOR MATS

REAR MIRROR

SEAT

1/4
ยาง (TIRES)

 เก๋ง/SEDAN

CAR TYPE

เวลา

(TIME)

1/2

3/4

F

ระดับ
น้ามัน

(FUEL
LEVEL)

E

1/4

1/2

3/4

ยีห
่ อ้ ยาง(MAKER)

ขนาด(SIZE)

อะไหล่ (SPARE)

ยีห
่ อ้ แบตเตอร์รี่(BATTERY)

F

้
1.ผูเ้ ช่าต้องเป็ นผูช
้ าระค่าปรับจราจรทีเ่ กิดขึน
Hirer agrees to pay all fines and penalties of traffic law.
2. ห้ามสูบบุหรีภ
่ ายในรถ ปรับครัง้ ละ 3,000 บาท
Smoking in the car is prohibited, pernalty is 3,000฿ per time.
3. กรณี กุญแจสูญหายหรือลืม ผู้เช่าต้องชาระค่าใช้จา่ ยตามจริง
In case of losing the key, hirer agrees to pay actual cost.
4. การทาความสะอาดรถยนต์ทเี่ กิดจากการใช้งานผิดปกติ ผูเ้ ช่าต้องชาระครัง้ ละ 3,000 บาท
In case car needs cleaning from inproper use, hirer agrees to pay
3,000฿ per time.
5. การประกันภัยของรถยนต์ไม่ครอบคลุมถึงการสูญหายของยาง,ยางอะไหล่ และอุปกรณ์
ควบคุมใดๆ ของรถยนต์ ผูเ้ ช่าจะต้องรับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย
Insurance does not cover loss/damage on tires or accessories, hirer
Agrees to pay at actual cost.
6. ผูเ้ ช่าจะต้องชาระค่า Excess/Deduct ทุกครัง้ ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ ครัง้ ละ 3,000 – 50,000 บาท
ในทุกกรณี

เอกสารฉบับนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่ารถยนต์

Hirer agrees to pay excess or deduct 3,000 – 50,000฿ per time when the
accident occurs.

This sheet is one part of the rental agreement.
ผู้เช่าต้องนาสิง่ ของทีเ่ ป็ นของผู้เช่าออกจากรถยนต์เช่า บริษท
ั จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้

7. ผูเ้ ช่าต้องเติมน้ามันกลับมาในระดับเดียวกับทีร่ บ
ั รถเช่ามิฉะนัน
้ ต้องชาระตามบิลเรียกเก็บตามจริง

Hirer must take personal belongings out of the vehicle drop off.

Full to full tank or pay at the actual cost.

ลูกค้ารับรถ............................................................

เจ้าหน้าทีส
่ ง่ รถ.............................................

ลูกค้ารับรถ............................................................

เจ้าหน้าทีส
่ ง่ รถ.............................................

(HIRER SIGNATURE)

(OFFICER SIGNATURE)

(HIRER SIGNATURE)

(OFFICER SIGNATURE)

วันทีส
่ ง่ มอบ (DATE)………………………………………………………….

เวลาส่งมอบ(TIME)…………………………………………………..

วันทีส
่ ง่ มอบ (DATE)………………………………………………………….

เวลาส่งมอบ(TIME)…………………………………………………..

หมายเหตุ : ผู้เช่าคืนรถเกินกาหนด..........................ชั่ วโมง

เป็ นเงิน..................................บาท

้ จะถือว่ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายร่วมกันทัง้ 2 ฝ่ าย
*ถ้าผู้เช่าและผู้สง่ มอบรถไม่ทาการตรวจสอบอุปกรณ์ และชิน
้ ส่วนตามเอกสาร หากมีความเสียหายเกิดขึน

โปรดเซ็นทุกหน้า
ลายเซ็นผูใ้ ห้เช่า______________________

ลายเซ็นผูเ้ ช่า________________________

(____________________)

(_______________________)

